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دجلة ا١تختلطة برائحة منذ تركت بغداد. ال تزاؿ رائحة  مّر عاماف
. تعاودين بُت حُت وآخر يف كازينوىات ايب نواس «ؼوگا١تسػ»السمك 

ودت عليو يف كلّية العلـو السياسية يف الرائحة ىنا ٥تتلفة، غريبة عّما تع
جامعة بغداد؛ غريبة عن رائحة العشب الذي غزتو رّشاشات ا١تاء طواؿ 

لدي األماف، او ىكذا  الصباح. ولكن لدي ىنا ما مل يكن لدي يف بغداد.
را علّي أف اترؾ العراؽ بتلك أحسب. ولرّب ضارة انفعة، رٔتا كاف مقدّ 

فتتغَت  تي أف اعادي ابن احد قادة ا١تيليشياالطريقة. رٔتا كاف مقدرا عل
 مع كل وقت الفراغ ىذا. دال يكاد ينف« رٔتا»حيايت ٘تاما. خزين من 

ليس يل يد يف  ال أؤمن أبف .يلي مقدر يل، أو علَ ولكٍت ال أؤمن أبّف مستقب
إلىاانت اليت ما حصل يل. رٔتا لو طأطأت رأسي اىل األسفل وتقبلت ا

إلرىاب يف بلدي، ١تا كنُت بتهمة ا١تا كنُت مطلواب  اصدرىا ذلك ا١تتخلف
من صنع يدّي. فأان كاف ما حصل يل   كلّ بغداد. اّف  مدينيت، مطلواب يف 

الذي مل أرَض اإلىانة كما يفعلها كثَت من أخويت يف ا١تواطنة. أان الذي 
أخذُت دروس العلـو السياسية على ٤تمل اٞتد. وأان الذي صّدقت 

عوا رأسي ْتديثهم عن اٟتقوؽ واٟترية والعدالة، فيما األساتذة الذين صد
هم اليت لُفقت يل داخل اٟتـر اٞتامعي قبل التـز أشجعهم السكوت إزاء التُ 

 ٕتد طريقها اىل مديرية مكافحة اإلرىاب.أف 
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 االلتفاتكاف اليـو الذي غادرت فيو بغداد يوما كئيبا قا٘تا. مل أقو على 
ارة ا٠تلفية. بل اكتفيت ٔتراقبتها يف ا١ترآة ع بغداد عرب انفذة السيألودّ 

تبتلعها شيئا فشيئا حىت مل يبق اال بضع أضواء من  الًتابية األمامية والعاصفة
ضاءة صورة ٕتاىد أف تنعكس على ا١ترآة يف ٤تاولة إلأعمدة الشارع البعيدة 

، ات رٮتها ورشيدىا وحضاراها وكتبها أماـ بغداد. مل يسعف بغداد، ذلك اليـو
 انئمةراضية ٔتا ٭تدث ٢تا وألىلها،  بغداد ساكنة فتلك كانت تلك العاصفة.

م وعنها كل ذلك . رٔتا ستوقظ بغداد أىلها يوما لينفضوا عنهالغبارٖتت 
 اخرى اضيفها اىل ا٠تزين. «رٔتا»ىذه  ؟الغبار

أبو قدوري »، بغداد، عائليت، الكلية، كل ذلك أصبح من ا١تاضي
كما كانت والديت ٖتب   «ة السوءشلّ »يشة او ، أصدقاء الش«لةگػالبا

عليو  الذي ٚتعتُ  جهاز اٟتاسوب، «علي الوردي»تب تسميتهم، كُ 
كل ذلك بدأ  ؛«كاظم الساىر»ءات ا٠تاصة، ولقا «رايض أٛتد»جلسات 

ركويب السيارة اليت ىربت يب من بغداد لتدخلٍت  يتالشى من ذاكريت مع
سن حاالاها، ولذلك فقد رتب يل يف أحىي األخرى سوراي. مل تكن سوراي 

البقاء عند أحد معارفو ابلقرب من اٟتدود العراقية. وبعد يومُت من والدي 
حديث  نزويل عند مضيفي، سألتو عن موقعنا وفهمت، بعد اف ٠ّتصتُ 

مل يكن الساعتُت الذي ألقاه علي، أننا ابلقرب من اٟتدود مع نينوى. 
صحف السورية اليت ٚتعها عندي ىناؾ من وسائل اللهو اال بعض ال
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مضيفي لتستخدمها زوجتو يف اشعاؿ تنور الطُت بعد آذاف الفجر من كل 
، أو لوضعها ٖتت مائدة الطعاـ. أتلف بيت مضيفي من ثالث غرؼ،  يـو
واحدة لو وزوجتو، وغرفة صغَتة ىي غرفيت حيث أانـ وأضع حاجيايت 

 مضيفي الستة. كنت القليلة، وغرفة ا١تعيشة حيث أنكل و٧تلس ويناـ أوالد
 وإف كاف يغضب و٭تمرّ  ،ضيفي وعائلتوأحس ٔتقدار االحراج الذي أسببو ١ت

. ا١تنزؿي معظم النهار خارج وجهو عندما أذكر لو ذلك، ولذلك كنت أقض
مل يكن احساسي أبين عالة ىو السبب الوحيد يف رحاليت اليومية بعيدا عن 

ف ألي سبب، انوا يتعاركو ا١تنزؿ، فقد كاف اوالد مضيفي مزعجُت جدا. ك
اخًتَعوا واحدا. كنت احاوؿ خالؿ رحاليت  فإف مل يكن ىنالك سبب
أف اصادؽ كلبهم الضخم الذي مل يبِد  الصغَتة االستكشافية ١تزرعة مضيفي

عوف آذاف الكالب يف مل أفهم أبدًا ١تاذا يقطّ و يوما أي اىتماـ يف مصادقيت. 
تز الصورة اليت وضعها عٍت يف الريف؛ ومل أستطع سؤاؿ مضيفي لكي ال اه

 ٍت٥تيلتو أبين أعلم كل شيء حىت أصبح ىو وجاره وعائلتا٫تا ال ٮتاطبون
م اكمل عامي الثالث يف . ومع اين مل أستحقها، فل«األستاذ»إبٝتي وإ٪تا 

، اي لو «األستاذ» اعها كاف يبعث يّف نشوة خفيفة.، ولكٍت اقّر أبف ٝتالكلية
 من لقب.

نو قد يكوف لديو اٟتل أباألبن األكرب ٞتار مضيفي  أخربين يف أحد األايـ،
١تشكليت، وأين قد يكوف إبمكاين العودة اىل العراؽ. ويف الثواين اليت مضت 
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وىو ينتظر أف أسألو متلهفا عن الكيفية، تسارعت صور العراؽ يف ٥تيليت 
ولكن دوف  «جعفر ا٠تفاؼ»صورة بعد صورة وكأهنا اغنية من أغنيات 

فقد سبقت صورَة اٞتسر ا١تعّلق صورة لعجائز يبعن ا٠تضار يف  صوت؛
، وتلتها صورة جنود يرقصوف ٔتالبسهم العسكرية احتفاال «العالوي»منطقة 

ابنتهاء اٟترب. صورة ا١تزارعُت ٭تصدوف اٟتنطة، والنساء يتربعن ابٟتلي 
ر ما الذىبية دعمًا للمجهود اٟتريب وأماًل يف ا١تسا٫تة يف ٛتلة إعادة اعما

اىل ابن  حىت أّف صورة جعفر كانت من ضمن الصور. التفت   خّربتو اٟترب؛
يف ٤تاولة مٍت إلخفاء الالمباالة  االىتماـاٞتار ورٝتت على وجهي تعبَت 

 ا١تدفوعة بعدـ التصديق وسألتو: كيف ذلك؟

فصائل ا١تقاومة العراقية ٬تّهزوف لقلب ٝتعُت من بعض األشخاص أّف »
اؽ ابلتعاوف مع بعض الفصائل العاملة يف سوراي، وأهنم قد السلطة يف العر 

علو يالبشرى  ألقُ و  رد   «وع للشباب، واألولوية للعراقيُت.فتحوا ابب التط
 وجهو.

يف تلك اال٨تاء كنُت قد ٝتعت الذين قضيتهما  ُتعامالمل أجبو، فخالؿ 
يب يف اهر  الكثَت من األخبار اليت يتناقلها اىل ا١تنطقة الذين يعمل أكثرىم

لكٍت دوف شك قضيت ليليت و  بُت العراؽ وسوراي وتركيا؛ الناس والبضائع
رايض »يل أفّكر يف احتمالية عوديت اىل العراؽ. اعادت يل األفكار مواو 
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اعادت  .«كاظم الساىر»اليت كنت قد نسيتها. اعادت يل آىات  «اٛتد
وسلمُت نفسي  . رٔتا لو مل أىرب من العراؽ«وؼگػػا١تس» ويل رائحة دجلة 

األمور على خَت  ٞترت ،التحقيق القصة كما ىي يللشرطة وشرحت لقاض
الذي يستفيق  االستثناءعلى من أضحك؟! ما كنُت ألكوف  ما يراـ؟ ال، ال،

فيو ضمَت القاضي أماـ بطش ا١تيليشيات، فالرجل اف مل يكن منهم، كاف 
 عليو أف ٭تمي نفسو وعائلتو منهم. 

 

اىل احدى تلك الفصائل، فلرٔتا كانت تلك ىي  نضماـابالفكرُت جداّيً  
 ترؾمن لعراؽ. وقد ا٘تكن بعد ذلك الطريقة الوحيدة ألعود فيها اىل ا

يف مكاف ما من مشاؿ العراؽ بعيدا عن سطوة  واالستقرارالفصيل 
ا١تيليشيات حىت يصبح العراؽ دولة قانوف مرة أخرى. ولكن كاف علي أف 

لك الفصائل. فلم أرد أف ادخل دوامة اٞتماعات أٖتقق، ولو قليال، من ت
اليت تقاتل بعضها بعضاً متناسية اىدافها ا١تعلنة ا١تشًتكة. سألت ابن اٞتَتاف 

ة ٍت على ا١تكاف الذي ٬تتمع فيو شباب ا١تنطقعن مصدر اخباره تلك، فدلّ 
. ذىبنا سوية اىل ا١تكاف. ألقينا التحية على ٨تو عشرة للتدخُت ولعب الورؽ

السادسة عشر وا٠تامسة والثالثُت كانوا ٬تلسوف حوايل اوح اعمارىم بُت تًت 
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يف حلقتُت. ردوا علينا التحية ودعوننا للجلوس، فجلسنا. وتوالت عبارات 
 .«هللا اب٠تَت استاذ» ،«هللا اب٠تَت»

 عليهم. رددتُ  «هللا اب٠تَت ٚتيعا.»

مل ت أبدب. رفض «ال أدخن. شكرًا حبييب»قّدـ يل أحد الشباب سيجارة. 
كنُت من ىواة الشيشة. مل يسحب يده. إلتفت فقد  أكن ادخن السجائر؛ 

احد األربعة الذين كانوا يف حلقة يلعبوف الورؽ، وكاف يبدو أنو اكرب 
بياضهما  ر  اٛتّ قد بعينُت  ايلّ  ونظرَ  ،«دليلي»وسأطلق عليو اسم  اٟتاضرين،

د  أف أتخذ السيجارة. الب»يجارة ا١تتدلية من طرؼ فمو وقاؿ من دخاف الس
وعاد اىل لعبتو. أردت أف ابُّت  «١تدينة، ال ٬توز أف ترّد يد أحد.ىنا ليس كا

لو أّف ا١تدف مل تعد مدانً. وأّف ال فرؽ بقي بُت ا١تُدف وريفها إال بعض األبنية، 
ولكنٍت آثرت كسب وّدىم على قوؿ اٟتقيقة. أخذت السيجارة. أشعلها يل 

 اكسب ثقتهم. وبدأتُ  اطراؼ اٟتديث. وبدأتُ  نتجاذبحدىم وبدأان أ
 ال أظنها ستفارقٍت. اليت عادةالالتدخُت منذ تلك الليلة، 
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ثة قبل أف أحّس أبّف الوقت قد أصبح مناسبا ألسأؿ او ثال فانقضى يوما
عليهم ألجلو. كنّا جالسُت على صف  تالشباب عن ا١توضوع الذي تعرف

 ة الذين كانوا يلعبوف الورؽ.األربع امامنا من الطابوؽ فيما وقف

 «١تاذا تركتم لعب الورؽ؟»سألتهم 

أجاب احد الواقفُت أبهنم،  سوف قهقهات االستهزاء، مث بعد ثوافاطلق اٞتال
وبعد اسابيع من اللعب، اكتشفوا اف رزمة ورؽ اللعب كانت تنقُص ثالثة 

شباب، اربد أف »دقيقة صمت مث قلت ٢تم مستشَتًا  اوراؽ. استغرقت
 «ألكم عن أمر ما.أس

تعالت « ا نعرؼ، استاذ.ٔتيب ٧تُ »، « تفّضل، استاذ.»، « ابلطبع، اسأؿ.»
 ف يف برانمج مسابقات.و أصوااهم وكأهنم مشًتك

تستعد  اّف ىنالك ٣تاميع مسلحة قائلةماذا تعرفوف عن اإلشاعة ال»
 سألتهم ٣تيال نظري بينهم. «لعمليات واسعة يف العراؽ؟

 قاؿ احدىم. «إهنا ليست اشاعة.»
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ىم اآلف يف انتظار نعم، لقد بدأت عمليااهم داخل العراؽ ابلفعل، و »
وليها الفاسدين الوقت ا١تناسب لدخوؿ العراؽ واالطاحة ابٟتكومة ومسؤ 

 أضاؼ آخر ْتماسة مل أرىا عند كثَت من العراقيُت. «ورئيسها الطاغية.

 سألت. «؟اٞتماعات ا١تتطرفةىل ىم من »

، . اولئك تكفَتيوفاولئكجدا عن  ىؤالء ٥تتلفوف»، يدليلأجاب « كال،»
وليس ٢تم يف  ، وىم رجاؿ دولةأّما ىؤالء فأكثرىم عسكريوف علمانيوف

 «الدين اال القليل..

اطعو احد ق «ولكنهم متحالفوف مع من ىم أسوأ. ،اولئكليسوا من »
سوراي  ولست أفهم كيف يتحالف األعداء ىهنا يف»اٞتالسُت، وأضاؼ 

يذبح بعضهم بعضًا ىنا على مًت مربع من  ا حلفاء يف العراؽ!ليصبحو 
عملهم يف مالمح يف النهار، و٬تلسوف معًا يف الليل ٮتططوف  األرض
 «العراؽ.

اىل معركة ابأللسن بُت من يرى ضرورة  ،الذي بدأتُو بسؤايل ،ٖتّوؿ النقاش
أسلم؛  التغيَت وإف كاف الثمن غاليا وبُت من يرى أف ا٠تنوع ألقل الشرين

بُت من يرى أّف الدين يستغّل السياسة وبُت من يؤمن أّف السياسة تستعمل 
نُت او ثالثة من الذين ال مت عليهم. مل يسمع صويت اال اثسلّ  الدين.
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وا السالـ، مث انطلقت اىل ا١تنزؿ. استلقيت على فردّ  يهمهم ا١توضوع
ا اريد العودة ١تاذ األمر،طع. بدأت بتقليب الفراش. حاولت النـو فلم است

ء يف شرب ا١تا اىل العراؽ؟ ىل ىي تلك الرغبة احملمومة فقط؟ نفس الرغبة
نفس الرغبة يف احتضاف ذراعيك  بعد قيلولة يف اايـ صيف بغدادي؛

يف ىذه األرض ا٠تالء. أو رٔتا ىو  القارية تهما من نسمات الفجريوٛتا
يعرؼ اٞتميع اٝتك؛  اٟتنُت إىل األلفة واالنتماء، رٔتا ىو اٟتنُت اىل حيث

حيث إف اخرباهم ابسم والدؾ وعملو يبدئوف تالوة اتريخ عائلتك على 
مسامعك. ىو اٟتنُت اىل حيث يعرؼ صاحب ا١تخبز كم رغيف جئت 
لتأخذ، وموعد ٣تيئك ا١تعتاد فَتّد عليك التحية وىو يعّد األرغفة لك دوف 

عودة من ا١تخبز ألّف سؤالك. إنّو اٟتنُت اىل الوقت الطويل الذي تستغرقو لل
ىذا اٞتار أو ذاؾ ال يفتآف يوقفانك ويسأالف عن احوالك واحواؿ 
والديك. أو رٔتا ىو شيء آخر. رٔتا ىي الرغبة يف العودة وتصحيح بعض 

ومع صوت مؤذف  األخطاء أو ا١تشاركة يف ذلك. رٔتا.. رٔتا.. رٔتا.. 
 .عودة اىل العراؽة البعثتها فكر  ،سرت يف اطرايف قشعريرة٪تُت ب الفجر،

 

اىل تلك الفصائل، ولكن  االنضماـاستيقظت وقد حزمت أمري تقريبا على 
، دليليبعد أف اٝتع منهم مباشرة. ذىبت اىل ٣تِلس شباب ا١تنطقة وسألت 
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. «مركز التسجيل»ا اذا كاف إبمكانو أف يدلٍت على ٔتعزؿ عن اآلخرين، فيم
أحد ». يف طريقنا اىل عي وبدأان السَتامسك ذراترّخص من البقية و 

بقراري » بدأ دليلي ابلتعبَت عن فرحتو «اٞتماعة»الذي يعمل مع « معارفو
 .«الشجاع

اؿ يف سبيل الوطن، ليس ىنالك شرؼ أعظم من جهاد الطغاة والقت»
 قاؿ ينصحٍت، وكأنو قد خاض ا١تعارؾ وا١تالحم. «وا١توت ألجلو.

 .سألُتو« ُت؟!الؿ ساعات لعب الورؽ والتدخوىل تعلّمت ذلك خ»

اي صديقي، الوضع ىنا يف سوراي ٥تتلف عن الوضع يف العراؽ. فهنا »
اٞتميع يقاتل اٞتميع، واٞتميع حليُف اٞتميع. أّما عندكم يف العراؽ، 

 رّد بنربة واثقة. «قاتلوف حكومة والئها ليس للعراؽ.فالصورة واضحة. أنتم ت

لعراؽ والئها للجميع اال مل أجبو. وعلى الرغم من حقيقة أّف اٟتكومة يف ا
 «صديقي»العراؽ ليس ابلبساطة اليت يظنها الشعب، إال أف الوضع يف 

فالراايت يف العراؽ ضائعة أيضا. واٞتميع يف العراؽ عدو اٞتميع السوري. 
لم فوحليفو أيضا. استغرقُت يف ىذه األفكار طواؿ مدة سَتان اىل وجهتنا 

 .«وصلناىا قد »اٝتع من كالـ دليلي اال 
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القى دليلي التحية على ثالثة كانوا جالسُت يف غرفة  «السالـ عليكم!»
انفذة مربعة  عربوية منها يدخل اليها ضوء الشمس صغَتة مظلمة اال زا
 على أحد جدراهنا. 

رّد من كاف يبدو انو أرفع الثالثة  «ليكم السالـ ورٛتة هللا وبركاتو!وع»
 رين خلف صوتو اٞتهور.األخ االثنُتمركزاً فيما تالشت أصوات 

 «كم بعد أف يسمع منكم.يلا االنضماـاأُلستاذ من العراؽ. يرغب يف »
 لمت اّف تلك ُكنيتو فيما بعد(.عالُرضواف ) أليب وّجو دليلي الكالـ

 يو.أمر ابو الُرضواف اتبعَ  «اتركوين والضيف لوحدان.»

ؾ يف بعد نصف ساعة وأنتظر اان أخرج أقضي بعض اٟتاجات أيضا. أعود »
 .وخرج قى علينا التحية، و ألقاؿ دليلي «ا٠تارج.

 انتقل ابو الُرضواف من كرسيو اليت كاف ٬تلس عليها خلف منضدة صغَتة
 بعد أف دعاين للجلوس أمامو. ال يرتفع كثَتاً عن األرضاىل مقعد خشيب 

ناطق أىال وسهال ابألستاذ. حّيا هللا العراؽ وأىلو. من أي م -
 العراؽ؟
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سامة عريضة كانت مع كل ما ٖتملو من وّد وترحاب تبدو مريبة سألٍت إببت
 بعض الشيء.

 من بغداد. -
وما ! حّي هللا أرض ا٠تالفة، عاصمة الدنيا ومنارة العلم! حّياؾ هللا -

 الذي جاء بك اىل ىذه الداير؟
 ا١تيليشيات الطائفية وتصّرفااها. -
ذف هللا لعَنهم هللا. ىؤالء الفرس الرافضة األ٧تاس. الفرج قريب إب -

 ة اجملاىدين.وهبمّ 

الرضواف لكلماتو. فقد ٝتعت مثل تلك العبارات اليت  مل يعجبٍت اختيار ايب
قّلما كاف مطلقوىا مدافعُت عن اٟتقوؽ واٟتراّيت. وفيها من ا٠تلط بُت 

كما   الفرس، -يت تعمل ٟتساهبا او ألجندات دوؿ اخرىا١تيليشيات ال
 الذين يقصد هبم أمثاؿُ  «الرافضة»وبُت  -االشارة اليهمابو الرضواف  أحب  

ن الُرضواف اصدقائي م الشيعة. الذين يقصد هبم أمثاؿ ايب الرضواف كلّ  ايب
ة، وطالبة ا١ترحلة األوىل اليت كنت أنوي تتويج وزمالء الكلي ،«شّلة السوء»

. ليس يل واٟتديث اليهايف حضوري ابلذىاب ودلعها ٨توي ابتسامااها 
ات اليت عفا عليها الزمن. ولكّن ما ٛتلتو تلك اعًتاض على التسميّ 
ترؾ يف اإلقصاء وتطّلعات السيطرة والتغييب ىو ما  التسمّيات من معاين
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 ما زاد الطُت بّلة ىو استخداـ ايبالرضواف. و  نفسي شعورا ابلنفور من أيب
، حيُث أّف تلك «٫ّتة اجملاىدين»و « لعنهم هللا»الُرضواف لكلمات مثل 

ديثو عن عالقتو ف كانت ُمعشعشة يف لغة اجملتمع الشرقي عند حاأللفاظ وإ
ماعات اىل ميل او قابلية ميل ٞت استعما٢تا بتلك الوتَتة ُيشَتابآلخرين، 

 اليمُت ا١تتطرفة على وجو ا٠تصوص.

 ستطيع إكماؿ اٟتديث. قاطعتو وبدأت اسألو:ٖتاملت على نفسي أل

ما ىي  من أنتم؟ من حلفاؤكم؟ ما ىي خططكم للعراؽ؟ -
 ا١تتطلبات اليت ٬تب أف ٯتتلكها أعضائكم؟ وما ىي الشروط اليت

 ٬تب أف تتوفر يف ا١تنتمُت لكم؟

على الغضب الذي اعًتاه بعد سيل األسئلة ٔتّد  التسًتحاوؿ أبو الُرضواف 
 ابتسامتو اىل اذنيو، وبدأ اٟتديث:

الذين  -ولسنا نزكي انفسنا -٨تُن لفيف من اجملاىدين الصادقُت -
يدوف ا٠تَت لوطنهم العراؽ، وسائر البالد اإلسالمية. أّما حلفائنا ير 

فهم كّل من يسهل لنا مهمتنا. وخططنا للعراؽ جعلو دولة عظيمة 
تعيد ا٣تاد ا٠تالفة االسالمية وٖتكم بشرع هللا وتقيم العدؿ. وأّما 

فهي بسيطة يسَتة: فبعد اإلخالص هلل تعاىل  االنتماءشروط 
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ط على األخوة اجملاىدين أف يكونوا متواضعُت، وصفاء النّية يشًت 
، صادقُت مع هللا قبل الناس، شجعاان ال يعصوهنم ٥تلصُت لقاداهم

ال ٮتافوف يف هللا لومة الئم. والصالة الصالة، فهي تنهى عن 
الفحشاء وا١تنكر. و٬تب على األخوة اجملاىدين االلتزاـ بتعاليم 

ا ا١تنكرات كالتدخُت الدين اٟتنيف وأخالؽ السلف، فال يقربو 
 من الكبائر.. اوغَتى

 

سرد "الكبائر" و "ا١توبقات" فيما رحلت أان بفكري  واَصل ابو الُرضواف
فحديثو عن الصالة وكأّف الدين ٮُتتصر هبا ليس اشاور نفسي حوؿ نقطتُت. 

مقنعاً، رٔتا ىو كذلك ١تن يَروف أّف اجتماعهم يف ا١تسجد للصالة يكّفر عن  
ْتق انفسهم، وْتق اخواهم  ألخالقية اليت ارتكبوىا ويرتكبوهناا ا٠تطاايكل 

أّما ابلنسبة يل، فال أستطيع التسليم أّف  ؛ اإلنسانية، وْتق اٟتيواانت حىتيف
قل أف عالبشرية كيف تقيم الصالة. وىل يُ  تعليمل ت جاءتاألنبياء والرساال

ابلصالة  «ميةمة تعيد أ٣تاد ا٠تالفة اإلسالدولة عظي»نعيد العراؽ لكونو 
، والفلسفة، والفن ، واألخالؽ؟ فإف  وفوحدىا؟ أَلن ٨تتاج اىل امور كالعلـو

كّنا ٨تتاج لتلك األمور، ١تاذا مل يذكر أبو الُرضواف الفنانُت والعلماء 
أخالؽ »لتحقوا هبم؟! مث  ماذا يقصد بػ الذين ا واأُلدابء والفالسفة
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فكيف ٔتن مل نعلم عنهم  ؟!ان؟ أّي سلف و٨تن ٩تتلف يف اتريخ اابء«السلف
 !يئا اال ما يرويو رواة التاريخش

النقطة األىم، ىي ذكر  يت أقلقتٍت حقا، واليت قد تكوفأّما النقطة الثانية ال
 عادة اٞتديدة اللذيذة اليت جعلت. ال«الكبائر»الُرضواف للتدخُت ضمن  ايب

 ٞتماعة.اب التحق يقنعٍت أباّل ل نع األسبابطصمركز اإلدماف يف دماغي ي
 الُرضواف، فما كانت اٗتذت قراري قبل أف ادخل على ايب ٍت كنُت قدكول

طلباتو لًتّدين عن مبتغاي. وكلّما كاف ابو الُرضواف يضيف الشروط، كانت 
 صورة العراؽ ُتسّهل علّي ىّز رأسي قبواًل.

سألٍت ابو الُرضواف فيما اذا كنُت أعرؼ كيفية استخداـ السالح؛ فأجبتو 
معسكراً « األخوة»أّف ذلك لن يشكّل عقبة فقد ىيئ  في. أكّد يلابلن

. مث طلب مٍت أف أختار إٝتاً  اٞتدد امثايل «ا١تهاجرين اجملاىدين»لتدريب 
الُرضواف لسبب  فأفرح ذلك ااب .«أبو ليلى»أخًتت . حركّيا ليكوف ُكنييت

ألجلو، فقد  االسمغاب عن علمي، وال أظنو نفس السبب الذي اخًتت 
 .ال غَته «ابيب ليلى الزير سامل»تيُمنا  االسماخًتت ذلك 

. بنشاط هنض ابو الرضواف عن مقعده وتوجو ٨تو كرسّيو خلف ا١تنضدة
فتحو على صفحة  من على رؼ مثبت اىل جانب ا١تنضدة، تناوؿ سجالً 
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ُمعّلّمة اب١تسطرة، فوجدىا ٦تتلئة. قلب الصفحة وبدأ ٮتطط صفحة جديدة. 
 بعض ا١تعلومات و يكتب: وأخذ يسألٍت عن

 : أبو ليلة البغدادياالسم

 اٞتنسية: عراقي

 : علـو سياسّيةالدراسة

 ركز: ُجندي..ا١ت

 

مل «. أبو ليلة»صدمة ٌأخرى أضافها ابو الرضواف عند كتابتو ُكنّييت اٞتديدة 
 اليت ٗتللت حديث ايب واألسلوبأخطاء الفكر أعًتض، فبعد ٚتيع 

 .ليشكل عقبة صعبة أماـ عزمي اإلمالءاعد قو ف، ما كاف جهلو بالرضوا

أخربين أبو الرضواف أنو سيتصل يب حا١تا ٭تُت موعد التدريب، وأّف علّي أف 
الرضواف واان  حيّيت أاب «مع السالمة»ُأىيء نفسي للرحيل اىل ا١تعسكر. 

رد  التحية. نظرُت اليو للحظة، مّث أدرت  «وعليكم السالـ»أىّم اب٠تروج، 
من عنده. كاف دليلي يف ا٠تارج يتحدث اىل رجٍل يف  وجهي وخرجت
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. ترّخص من الرجل وانّضم  إيل. . رآين أخرج، أو هنايتهامنتصف األربعينات
 سألُتو. «من ىذا الرجل؟»

رّد دليلي. مل يثر األمُر فضويل. بقيت  «ال أعلم. لكّنو كاف يسأؿ عنك.»
الرضواف،  ، وأبيبأفّكر اب١تعسكر، وابلتدريبصامتاً  طواؿ الطريق، 

 واب١تستقبل؛ والشّك، ابلعودة اىل العراؽ.

مضى يوماف ومل يتصل يب أحد. قضيت اليومُت ابلتفكَت والتأمل ورسم 
مستقبلي ابلنظر اىل سقف الغرفة، او االلتحاؽ بشباب ا١تنطقة والتدخُت 
صامتاً  استمع اىل حوارااهم اليت مل تكن ٗتلو من بعض الفلسفة. القيت 

التحية، وانطلقت عائدا اىل ا١تنزؿ مع غروب الشمس. توقفت  عليهم
تاذ.. استاذ، ىنالك رجل يسأؿ اس»لتفت  ٣تيبًا نداء أحد الشباب. وا

 .«عنك

سألُت وقد ٘تّثل أبو الرضواف يف ٥تيليت بلحيتو  «اين ىو؟ !عٍت اان؟»
 وابتسامتو. 

 رّد َعَلي. «ب.انو جالس عند الشبا»

لشباب. رأيتو من بعيد. مل يكن أاب الرضواف، بل كاف ُعدان اىل حيث ٬تلس ا
 الرجل الذي وقف يف ا٠تارج يتحدث اىل دليلي. 
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 القيت التحية على اٞتميع. «السالـ عليكم»

 صامتا، واكتفى ابلنظر ايلّ  بقي ذلك الرجلُ . «األستاذ»رّدوا التحية لػ 
تطمينا من ال تكاد تكوف ظاىرة، ولكّنها كانت أكثر وعلى وجهو ابتسامة 
هنض عن صّف الطابوؽ الذي كاف ٬تلس فوقو اىل  ابتسامة ايب الرضواف.

جانب ابقي الشباب. تقّدـ إيل. وضع كّفو فوؽ كتفي. وطلب مٍّت السَت 
 معو. بدأان السَت، وبدأ ىو ابٟتديث:

اي أىال ومرحبا ابألستاذ. اان أبو سعد. لقد قرأُت معلوماتك  -
 ا١تسجّلة عند أيب الرضواف.. 

كاف يرتديها فوؽ  تبنية اللوف بال اكماـأخرج علبة سجائر من جيب سًتة 
. قّدـ يل سيجارة. ترددُت قليال. نظرُت اليو وأخذاها. قميص رمادي

 .أشعلها يل وأشعل سيجارة لنفسو

البداية اىل جانبو بصمت فيما راح يدمدـ ٟتنًا ريفيًا ذكرين بشارة  سرت
 .«اجمللة الزراعية»لربانمج 

 كنَت ٣تتهدا يف الكلية؟ل  ى -
 نعم، من بُت األوائل. -
 يل. كيف ىي لغتك العربية الفصحى؟ٚت -
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 قياساً أبكثرية متحدثي العربية. ٦تتازة، -
حسنًا، ما رأيَك أف أتيت للعمل معي؟ لن ٖتمل سالحًا إال يف  -

حاالت الضرورة القصوى. لن تدخل معركة. سيخّصص لك 
كحياة أّي موظف ٦تّلة  ك شهرايً. وستكوف حيات ومرتباً مكتبًا، 

 مدين.
 ٍت العمل معك ىنا، اـ يف العراؽ؟وأبو الُرضواف؟ وىل تع -
ولن دعَك من أيب الرضواف. وسيبدأ حساب مرتّبك من اآلف.  -

 تبدأ العمل حىت ندخل العراؽ.
 ٯتكنٍت التفكَت ابلعرض اىل الغد؟أ -
 ال، اريد رّدؾ اآلف. -

ولسُت كأيب الرضواف. »يجارة اخرى. أعطاين. اشعَلها يل أخَرج س 
أو ٕتّنب »غمز بعينو، « مشروطا عليك الصالة، او الصياـ..ليس 

الذي ينبغي توفره فيك ىو الكبائر، كالتدخُت. الشرط الوحيد 
 «الوالء.

 نظرُت اليو قليال، وافقُت على عرِضو.

 ف؟ماذا عن اٝتي ومعلومايت عند أيب الرضوا -
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ربين أبنّو لو سلطة تعلو ٗتُ  تكشَتةقا٢تا وقد علت وجهو  «مل تُعد موجودة.»
 .سلطة أيب الرضواف ٔتراحل

أعطاين رقم ىاتف أتصُل عليو عند الضرورة فقط. واخربين أبّف مرّتيب 
 .قبلُتوأّف استعّد للرحيل يف أّي يـو من أايـ الشهرين ا١ت سيصلٍت بوقتو.

 

عدا  مل ااتبع التلفاز كما يفعل مضّيفي وكل عائلتو. فقّلما يشاىد شيئاً 
القنوات اإلخبارية. حىت أّف زوجتو قد تعّودت على تلك القنوات، 
فأصبحت ترفع صوت التلفاز وتذىب لتكمل أشغاؿ ا١تنزؿ، وحُت تعود 
اىل غرفة ا١تعيشة تسأؿ زوجها عّما ٭تدث. تركُت التلفاز بعد أاّيـ قليلة من 

ؽ دوف لـو استطيع متابعة اخبار العرا وٞتوئي ىهنا؛ فلستمغادريت العراؽ 
و لـو نفسي. فمَع كّل ما ٭تيق هبم من ظلم، وما ُيسرؽ منهم من العراقيُت أ

أمواؿ، يبدو أهّنم سيبقوف ساكتُت قانعُت دو٪تا حراؾ. ومن جهة أخرى، ال 
استطيع لومهم دوف أف الـو نفسي. فها أان قد ىربُت وآثرت الفرار على 

لشيا، وُسجنت أو قُتلت لثار ا١تواجهة. رٔتا لو أنٍت وقفت يف وجو تلك ا١تي
العراؽ. َمن أخدع؟! آالؼ اثر أقاريب، مث زمالئي، مث اٞتامعة، مث بغداد، مث 

مل أشغل ابيل كثَتا  ثورة.وَف فتيال لقُتلت، وماليُت ُىّجرت، وأان احلم أف اك
بتلك األفكار، وال بتلك األخبار. فقد كنُت أتطلع اىل يـو مغادريت ىذا 
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ىل العراؽ. كم أان ٤تظوظ. ىنأت نفسي، فها قد أصبح ا١تكاف والعودة ا
لدي وظيفة ال اضطر فيها لقتل أحد، او ظلم أحد. ال أحتاج فيها التعامل 
مع أمثاؿ أيب الُرضواف. وفوؽ ذلك كلو، فهي يف العراؽ. ومع أيّن ال أظّن 

 .، ولو مؤقتاً أين سأعود اىل بغداد قريبا، ولكّن أي مكاٍف من العراؽ يكفيٍت

 

، كنُت جالسا كعاديت يف مزرعة مضّيفي يف ظل شجرة الزيتوف ا١تريضة
انت أغصاف الشجرة متباعدة متناثرة تستند على ساؽ أحٌت ظهره ا١ترض كو 

ٖتمُل أوراقًا شاحبة ال تقوى على التمسك أبغصاهنا فتقع خائبة و واألايـ، 
ى اقرأ صفحة التسايل يف احد خائرة القوى واحدة تلو األخرى. كنتُ 

و ا١تقطوعتُت الصحف وأراقب الكلب ا١تستلقي على بطنو وىو ٭ترؾ أذني
الذابب الذي ال يكل وال ٯتل من العودة  بُت حُت وآخر ليبعد عنو

إلزعاجو. جاء احد ابناء مضيفي راكضاً يبدو عليو أنو يريد قوؿ شيء مهم. 
ذ ينخس بغصٍن توقف عند اخدود يف الرمل كاف جدوال فيما سبق، وأخ

كانت الدودة ٖتفر قربىا لتلتجئ   وىي ٖتاوؿ ا٢ترب اىل األرض.دودة  سايب
اثنُت انديتو ومل اكن أحفظ اٝتو و  اليو ىراًب من سطوة ىذا الكائن الشرير.

 اخوتو فقد كانوا يبدوف متشاهبُت ابلنسبة يل.اخرين من 

 تعاؿ حبييب، ما اٝتك؟ -
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 اٝتي اٛتد. -
 تعاؿ ٛتودي، اجلس جنيب. -

 وبعد وىلة تذّكر ما جاء ألجلو.جلس اىل جانيب، 

 عمو استاذ، ىنالك رجل يسأؿ عنك. -
 أين ىو؟ -
 عند ابب ا١تنزؿ. -

قمُت من فوري وتوجهُت مسرعا ٨تو ا١تنزؿ. فكّرُت حينها أنو مرساؿ أيب 
الشهر الذي تسلمتو قبل مدة ويعتذر عن  مرّتبسعد وقد جاء ليستعيد 

شل، أو مت أتجيلو. بدأُت قد ف «ٖترير العراؽ»توظيفي، وأّف مشروعهم يف 
اقًتب من ا١تنزؿ فرأيُت ااب سعد وىم يشرب ا١تاء ويعيد الكأس ألحد ابناء 
مضيفي مث أخرج علبة السجائر واشعل سيجارة وىو يراقب خطوايت حىت 

 وصويل اليو.

 بدأتُو التحّية إببتسامة ترحيب

 السالـ عليكم، اي اىال وسهال. -
 كيف حالك؟ اف شاء هللا ٓتَت؟ -
 ٓتَت اٟتمد هلل. ال جديد، نفس الصحف القدٯتة. اان -
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 غداً يتغَّت الوضع. جّهز امتعتك، فغداً مساءاً ننطلق اىل العراؽ. -

 بعينُت جاحظتُت نظرت اليو

 حقاً ؟! -
 نعم، ابلطبع. غداً نبدأ صناعة التاريخ.  -
 من؟ كيف؟ ماذا؟ولكن  حسنًا،  -
 ال تستعجل، ستعرؼ كل شيء يف حينو. يف أماف هللا. -
 أماف هللا. يف -

ـ وبدأ سائقو القيادة ارقاركب ابو سعد السيارة اليت مل تكن ٖتمل لوحة 
تتالشى يف الغبار الذي خلفتو اطارااها على  مبتعدًا وأان اراقب السيارة

ورأسي مليء ّتميع أنواع األفكار. حاولُت شطب ٚتيع  الطريق الًتايب
خَت يف ذلك ا١تكاف، اّف يومي األ كاف فكار والًتكيز على أّف ذلك اليـواأل

 يومي األخَت خارج العراؽ. كافاليـو  ذلك 

عدُت اىل غرفيت. وبدأت اٚتع حاجيايت القليلة. وكنت اتوقف اأتمل حيايت 
 القادمة بعد كل قطعة مالبس اضعها يف اٟتقيبة، حىت انتبهت أّف ساعات

 مضت ومل اكمل حـز أمتعيت بعد.  قد
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ة تلك الليلة، فقد أصّر مضيفي وجاره على كاف علّي أف اودع شباب ا١تنطق
 الوليمة اليت سيعدوهنا توديعاً  يل.  ألشاركهمأف أقضَي هنار اليـو التايل معهم 

موعد رحيلي. الشباب. سّلمت عليهم وأخرباهم خرجُت اىل حيث ٬تتمع 
أتسفوا وبدأوا يسألوف عن الكيفية. تفاديت ا١توضوع وغَّتتو متجنبًا اإلجابة 

لتهم الفضولية. وبدأان اٟتديث يف امور تّضمنت بطوالت لعب على أسئ
لعراؽ، الورؽ والرىاانت فيما بينهم، وبنات ا١تدينة الاليت سألتقيهن يف ا

وأحواؿ الشعوب البائسة، وا٢تجرة اىل حيث  ووضع الدوؿ العربية ا١تزر
أشعلت معهم الشقراوات والنقود. مل أنتبو حىت قارب منتصف الليل، ف

 أخَتة.  سيجارة

حاولت تفادي مراسيم الوداع بتسليمي عليهم والدعاء ٢تم، إال أهنم أصروا 
اف يعانقوين فردًا فرداً، ودعوا يل ابلتوفيق وطلبوا مٍّت أف اذكرىم عندما 

، وىو ما استقبلتو بضحكة أصبح وزيرًا او مسؤوال يف اٟتكومة ا١تقبلة
راهم وىم يناقشوف مث شكر وعرفاف. مّث أعطيتهم ظهري وغادغراب است

 مستقبلي.

دخلُت ا١تنزؿ وكاف مضيفي ال يزاؿ يشاىد التلفاز بصوت عاؿ وقد أطفأ 
ضوء غرفة ا١تعيشة ليناـ أوالده. سّلمت عليو، وبدأت السَت حذرًا لئال 
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ادوس على احدىم حىت وصلت غرفيت، ودوف أف اشعل الضوء، استلقيت 
 أسي حىت أدركٍت النعاس. على فراشي وقد عادت صور العراؽ تتالحق يف ر 

. كانت الساعة مل استفقت كالعادة على اصوات صياح اوالد مضيفي
تتجاوز التاسعة صباحًا. مل البث كما اعتدت طويال يف الفراش، فقد كاف 

ارتديت مالبسي وخرجت اىل ا١تغسلة الصغَتة ا١تثبتة على أمامي يـو حافل. 
ثة من اوالد مضّيفي. الطابوؽ ّتانب ابب ا١تنزؿ حيث كاف يلعب ثال

غسلت وجهي ٔتاء ابرد أنساين حرارة الليلة السابقة وعدت اىل غرفة 
  ا١تعيشة حيث كانت زوجة مضّيفي قد أعدت مائدة الفطور يل ولزوجها.

 اطازجًا. بيض دجاجااهم، لنٌب مل يزؿ دافئ كّل شيء يف مائدة اإلفطار  كاف 
كأهنا تُعطي دفقات من اٟتناف اليت كانت و  تو من حليب بقراهم الوحيدةأعدّ 

وابلطبع،  كما لو أهّنا اهب اٟتليب لصغارىا العطشى؛  ،٘تزجها مع اٟتليب
 ارغفة ا٠تبز الطرية اليت مل ٯتِض على خبزىا اال ساعات قليلة.

 ؟قد نويت فراقنا؟ رٔتا مل يطب لك ا١تكوث ىهنا ىكذا إذف، -

 جديّة. قاؿ مضّيفي مازحاً ومل ٮتُل سؤالو من انتظار اجابة

نعم، نويت فراقكم، ولكن ليس يدفعٍت اليو غَت اٟتنُت اىل  -
 العراؽ.
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اتعرؼ أّف فرصًا كثَتة قد سنحت يل للرحيل عن سوراي؟  !اي هللا -
ولكن كيف يب أرحل عن بلدي وأان ال اقوى على الرحيل عن 
ىذه القرية؟! فهؤالء اىلي الذين نشأت بينهم، وىذه ارضي 

وعيايل منها، وىذا جاري الذي عرفتو منذ  الصغَتة اليت أنكل اان 
 كّنا أطفاالً نلعب سوية. 

رٔتا لو طالتكم اٟترب كما طالت سّكاف ا١تدف لكاف لك رأاي  -
 آخر.

 رٔتا. ىيا، أكمل طعامك قبل أف يربد. -

قاؿ ٚتلتو وانسحب يشرب الشاي ويدخن السجائر وىو يقّلب قنوات 
 التلفاز حىت استقر على قناة لألغاين.

 وا١تزاح ا٠تبث ا شيء منايل نظرة فيه نظرَ 

 اليـو يـو وداعك، ولن نزعجك بقنوات األخبار.  -

دٝتًا أقعد  نزؿ جار مضّيفي حيث تناولنا غداءً مضت الساعات بسرعة يف م
بُت اكواب يف غيبوبة انقضت دماغي عن التفكَت. واقًتبت ساعة رحيلي 

ابن جار مضّيفي وأخربين الشاي وأطباؽ اٟتلواّيت والفواكو ا١تتتابعة. دخل 
وبصعوبة أكرب ٗتّلصت من  ،أّف السّيارة واقفة أماـ ا١تنزؿ. هنضُت بصعوبة
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ومضّيفي  يسًا مألتو زوجتو ابلطعاـ، وخرجتُ اٟتاح مضّيفي على اعطاءي ك
إال اف وجاره وعائلتا٫تا خلفي. التفت اليهم ألودعهم، لكنهم أيضًا أصروا 

. تقدمت ٨تو السيارة وركبُت يف ا١تقعد الذكور منهم فردا فردا ٍتانقيع
ا٠تلفي اىل جانب ايب سعد. فتحُت النافذة ولوحت ٢تم بيدي اودعهم. 

ف خلفها. كنُت على تبتعد، وأطفاؿ مضّيفي وجاره يركضو وبدأت السيارة 
وينبح  عندما حملت كلب مضّيفي يركض اىل جانب الطريق االلتفاتوشك 

غلقُت النافذة ا. ابتسمت. «لك سأشتاؽ»وىو ينظر ايل وكأنو يقوؿ 
 وجلست مديرا اٞتزء العلوي من جسدي ٨تو أيب سعد.

 

 

 

عض والشمس تستعجل أاب سعد ليكمل قراءة ب د حلّ كاف ا١تغرب ق
كانت   اليت بدا تنسيق الكتابة فيها وكأهنا كتب و٥تاطبات رٝتية. وراؽاأل

٘تامًا عن  اارٖتلت متأرجحة بُت هناايت األسطر وبدايتها، حىت افعيناه تًتاقص
أكمل ابو سعد القراءة،  .آخر األوراؽ يف يدهأعلى اليمُت اىل أسفل مشاؿ 
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نظر أبو سعد ايل، نزع نظارتو  فغادرتنا الشمس ٘تامًا وأخذت ضوئها معها.
 الطبّية ا١تعلقة ْتبل رفيع حوؿ رقبتو، ابتسم وسألٍت: 

 ىا، كيف ىي معنواّيتك؟ -
 بصراحة؟ -
الصراحة. ويف ٚتيع االحواؿ لديك خياراف  ابلطبع، ال اريد غَت -

إّما أف تكذب وأكتشف كذبك فُأظهر ذلك أو  ال اثلث ٢تما.
 اخفيو، أو أف تقوؿ اٟتقيقة وتوفر على كلينا اٞتهد والوقت.

 مو أبنٍت ال اكذب وقلت لوحدجتو وكنُت اريد أف افهِ 

 حسنًا، لست مراتحاً  للفكرة ككل. -
 ىل من شيٍء ٤تدد؟ -
 عرؼ. رٔتا أخاؼ اف اصبح مثل أيب الرضواف.رٔتا، ال أ -

 بدأ يضحك ويستغفر هللا بصوت مل أكد اٝتعو

ىال تركت ا١تخلوؽ ْتالو! ابو الرضواف، ابو الرضواف، ما ابلك  -
 وااّيه؟! ىل تعتقد أّف ااب الرضواف ُوِلد ىكذا؟

 ال اعرؼ، رٔتا. -
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حسنًا، اٝتع كاف اليب الرضواف ثالثة اخوة، ويف ليلة زفاؼ  -
غرىم أخذاهم ا١تيليشيات من دارىم، بعد بالغ من أحد أص

 اٞتَتاف أبهنم ارىابيوف. 
 وىل كانوا فعالً ارىابيُت؟  -
 كال. -
 ١تاذا اذف أبلغ عنهم ذلك اٞتار؟ -
ألف شجارا كاف قد لنفس السبب الذي جعلك تًتؾ بغداد.  -

 حصل بينو وبُت أيب الرضواف.
 وملَ مل أيخذوا أاب الرضواف؟ -
و ٭تضر بعض اٟتاجّيات. ٗتّيل، أّف ما أنقذ أاب كاف قد أتخر وى -

الرضواف ىي نقاط التفتيش العسكرية اليت يلعنها اٞتميع. فقد 
اوقفوه لساعة ألّف زجاج نوافذ سيارتو كاف مظلاًل. وىكذا، 
وعندما عاد اىل حيث يقاـ العرس يف دارىم، مل ٬تد اال النسوة 

 يندبوف واألطفاؿ ٬تئروف وعروس اخيو مذىولة.
 وكم لبثوا اخوتو ٤تتجزين؟ -
ليس طويال، فقد اعادوىم اىل اىلهم صباح اليـو التايل، او ما  -

 تبقى منهم، مغلفُت أبكياس القمامة.
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الشّك أّف ذلك صادـ و٤تزف، ولكّنو ال يربر تفكَت أيب الرضواف  -
و نوما ىو، وأمثالو، قادروف على فعلو. ال ٬تعل كّل ذلك ما يفعلو 

 صحيحا.
سامح  ، المعك أليب الرضواف حدث حدث أّف ما لو ىل تظنّ  -

 أفّ صحيح وخاطئ؟ ىل تستطيع اٞتـز ا ىو لتفّكر ٔت هللا، كنتَ 
أماـ  ابنتظاـتبقى تعمل البوصلة األخالقية ألرابب ا٠تلق الرفيع س

ك؟ وىل تعتقد حقًا أّف من يُقتُل أىلو اماـ عينيو، أو مصائب كتل
وجتو وأمو، صب اختو وز ُيشوى اطفالو ويُرسلوف اليو، او تُغت

سيضع اعتباراً  ا١تُبتلىتعتقد أف مثل ذلك أسيفّكر ّتّنة وانر؟! 
 يؤمن أنو ٗتلى عنو يف ٤تنتو؟! حقيقّيا هلل الذي أصبح

مل أستطع الرّد على حّجة ايب سعد؛ فقد كاف فيها من ا١تنطق ما أثبتتو 
وأدرت  تصّرفات الناس وتعاملهم مع األزمات وا١تصائب. التزمت الصمت،
 وجهي اراقب الطريق ا١تقفر، واألشجار القليلة ا١تتناثرة على جانبيو. 

الغد تناـ أيضا، ولو ١تدة قصَتة، ف أان سأانـ. ورٔتا عليك أف -
 سيكوف يوماً حافاًل.

- .  نعم، سأانـ؛ فقد أرىقتٍت كمّية السمن يف وليمة اليـو
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وانـ. مل ألبث وجهو  ابتسم ابو سعد، وأطفأ الضوء الذي فوؽ مقعده. أدار
، رغم مطّبات  طريق اليت كنُت احس كل البعده طويال قبل أف يدركٍت النـو

 تطحن أضالعي. تازىاواحدة ٧ت

 وقد طلع الضوء ويف األفق شريط أٛتر ٯتهد لشروؽ الشمس فتحت عيٍتّ 
. كاف ابو سعد قد أفاؽ قبلي وأخذ يقرأ ويدعوىا أف تعايل فقد بدأ مشهدؾ

وت لسائق رفع صوت مسجل السيارة، فبدأ صيف اوراقو. طلب من ا
يصل أذينّ. مل ينبس ، «يس»سورة  وىو يقرأ، رٔتا «عامر الكاظمي»القارئ 

شعور اٟتنُت الذي اعًتاين يف قسمات نفس وحملت أي منا ببنت شفة. 
 السائق، اٟتنُت الذي مل أتبينو يف وجو أيب سعد.

ح قبل أف تعلو الشمس قليال أل٘تتع بنسمات الصبا فتحُت انفذة السيارة 
وتلقي حراراها على األرض القفار. بدأت مالمح أبنية متفرقة تلوح بُت ىنا 

 وىناؾ.

 أين ٨تن؟ -

 وّجهت سؤايل أليب سعد.

 ٨تن اآلف يف العراؽ، يف نينوى ٖتديداً. -
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أجاب ابو سعد دوف أف يرفع عينيو عّما كاف يقرأ. لبث على حالو لدقائق 
دىا يف حقيبة جلدية، ووضع اٟتقيبة عند قدميو معدودة مث رتب أوراقو وأعا

 .، والتفت ايلّ ٖتت مقعد السائق

اىل منزلك اٞتديد. األاثث ولواـز العمل كّلها  ستذىباليـو  -
جاىزة. كّل ما عليك فعلو ىو ترتيبها، ورٔتا ٭تتاج ا١تنزؿ بعض 
التنظيف. بكل األحواؿ، سّجل ما ٖتتاجو يف قائمة وأعطها 

 لك.للسائق وسيوفره 
 ىل سأعمل من ا١تنزؿ؟ -
نعم، غالباً. قد ٖتتاج ا٠تروج بُت حٍُت وآخر. ال تفّكر يف ا١توضوع   -

 كثَتا، فكل ما عليك فعلو ىو أف ٖتيا حياة ا١تواطن اإلعتيادية.
 أين سيكوف ا١تنزؿ؟ -
ستعلم قريباً. ىو يف مركز احملافظة، يف ا١توصل. وستكوف ا١تدينة  -

 مكاف عملك.
 ماذا سيكوف عملي؟ -
 ف تكتب.أ -
 ؟الت وْتوث، مقاأكتب؟ ماذا سأكتب؟ رواايت وقصص -
رٔتا قصصًا ورواايت، ولكن ليس اآلف. ما اريده منك اآلف أف  -

توظف ما تعلمتو خالؿ دراستك. أف ترفع يل تقاريرًا عن وضع 
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ا١تدينة، والناس؛ عن مشاغلهم، و٫تومهم. ولتفعل ذلك ٔتهارة 
 م.عليك أف تكوف مثلهم، عليك أف تكوف منه

 أتقصد أبّف وظيفيت أف اكوف ٥ترباً؟ -
ال، فا١تخرب يرفع التقارير عن أفراد، أما أنت فتكتب عن  -

ٚتاعات. لن تذكر اٝتًا واحداً، فذلك ليس عملك. وظيفتك 
 ستكوف مثل وظيفيت، صانع سياسة.

وماذا يستفيد الناس من نقلي ٢تمومهم؟ فالكل يعرؼ ٫تـو  -
 الناس، وال أحد ٭تّل مشاكلهم.

قل ٫تـو الناس لنحّل مشاكلنا، وليس مشاكلهم. ال أتخذ ستن -
االمر ٔتنحى شخصي. فأنت موظف لدي، ووالئك يل. وأان قد 
وظفُت خدمايت ٞتماعة بعينها، ووالئي ٢تا ما دامت مصلحيت 
معهم. اّف والءان، ابلتايل، لباب رزقنا. ولو وظّفوان الناس، لكاف 

الناس، وا٪تا لتساعد  والءان ٢تم. وأنَت مل تلتحق يب لتساعد
 عملك ما يتطلبو.سك. ولتساعد نفسك، عليك أف تعطي نف

 مىت أبدأ العمل؟ -
 لقد بدأت ابلفعل. -
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مقعد السائق وأخرج منو   ظهر تناوؿ أبو سعد كيسًا من اٞتيب الذي على
بعض الكعك. اخرج ثالث قطع وأعطى لكل منا  وكيسًا ورقيًا يف داخل

 واحدة.

 ى الكثَت حىت نصل ا١تدينة.سّد رمقك هبذه، مل يبق -

. وبعد «الذي يعرفو»ن السائق أف يقف يف ا١تكاف قاؿ ابو سعد، وطلب م
دقائق توقفت السيارة اىل جانب الطريق. وّدعٍت ابو سعد وقاؿ أننا سنلتقي 
يف ا١تساء. نزؿ من السيارة وانتقل وركب سيارة اخرى كانت تنتظره. فيما 

أرى أبنية اكثر وأكثر تقًتب من بعيد، أكملنا ٨تن طريقنا. عندما بدأت 
أوقف السائق السيارة، ونزؿ وفتح الصندوؽ ا٠تلفي. أتخر لدقيقة أو اثنتُت 
وأان احاوؿ أف ارى ما يفعل يف ا٠تلف فلم أستطع. انتقل اىل مقدمة السيارة 

السيارة. ويف يده لوحة أرقاـ ومفكًا، فعرفت أنو كاف يضع لوحات ارقاـ 
 وعاد اىل مقعده وأكملنا طريقنا. صندوؽ السيارة وأغلقو، أعاَد ا١تفك اىل

٤تاولة أحد اٞتنود الواقفُت يف  من برباعة دخلنا ا١تدينة بعد ٗتّلص السائق
نقطة تفتيش جّران اىل نقاش عن العالقة بُت اٟتكومة احمللّية وحكومة ا١تركز. 

هجوراً وصلنا اىل جسٍر على ٯتُت مدخلو مستشفى وعلى مشالو فندؽ بدا م
اال من األسالؾ الشائكة وأكياس رمل على بعض نوافذه. اجتزانه ودخلنا 

 اىل منطقة مزدٛتة ذكرتٍت بزحاـ بغداد.
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 أين ٨تن؟ -

 سألُت السائق.

 قرب جامعة ا١توصل.  -

البقاء فيها. وترّجل منها وفتح الباب ا٠تارجي  أوَقف السيارة. وطلب مٍت
لها اىل كراج ا١تنزؿ. ونزلنا من ألحد ا١تنازؿ، مث عاد اىل السيارة وادخ

 ابب ا١تطبخ ودخلنا.فتح  ،السيارة

شوكات وسّكُت وأكواب و  كاف يف ا١تطبخ أشياء قليلة فقط، بضع مالعق
منها ما كاف ٭تتوي على بقااي شاي قد صبغ أسفلو. كاف يف ا١تنزؿ أكثر من 

. غرفة. ذىبُت مباشرة اىل ٛتامو، وقد تفاجأت عندما رأيتو نظيف مّرتب
 خرجُت وبدأت رحلة استكشافية يف غرؼ ا١تنزؿ، مّث توّجهت اىل غرفة

كانت ٖتتوي على صناديق كارتونية على أحدىا صورة منضدة، االستقباؿ و 
وعلى اآلخر صورة كرسي، وعلى الثالث، الذي كاف موضوعاً  ٔتعزؿ عن 
بقية األشياء، صورة حاسوب ٤تموؿ. وكاف يف احدى زوااي الغرفة سّجادة 

حيث جهاز التكييف  اٞتدراف ومل يُفتح كيسها بعد. ؤتوازاة احد لفوفوم
راب وقطع احجار انعمة تغطي األرضية. استغرقنا كاف ت  فاً الذي مل يزؿ مغلّ 

ساعتُت لًتتيب الغرفة اليت أصبحت مكتيب. مثّ انتقلنا اىل غرفة اخرى حيث  
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نت معّدة لتكوف كاف اٟتاؿ نفسو مع الغرفة االوىل اال اّف ىذه الغرفة كا
. اهنينا اعداد السرير ووضع األغطية والشراشف وترتيب  غرفة نـو

 .لالستعماؿوغرفة نـو جاىزين  االدوالب. وىكذا صار عندي مكتب

تح ابب ا١تنزؿ ا٠تارجي ودخل أبو سعد. عندما فُ  انالظهُر قد غادر  كاف
 القى التحّية وأخذ يتفحص غرؼ ا١تنزؿ وكيف أصبح شكل كل منها.

 كملت؟أ -
 نعم، تقريباً. بقَي لدَي بعض األشياء اليت احتاج شرائها. -
حسنًا، ذلك جّيد. ستكوف تلك فرصة لتتعرؼ على ا١تدينة حيّاً  -

بعد آخر، وتسمع كالـ أىلها وتتعرؼ على عادااهم وتقاليدىم، 
 وتتعلم فهم ٢تجتهم. أّما اآلف، فهّيا نذىب نتناوؿ بعض الطعاـ.

 

يف يسَتوف  ، بزيّهم اٞتامعي،ا. كاف بعض الطالبنطلقنركبنا السيارة وا
الشارع ا١تواجو ٞتامعة ا١توصل حيث تداخلت ٤تاّؿ بيع األلبسة وا١تطاعم 
و٤تاّؿ بيع ا٢تواتف النقالّة واٟتواسيب ومكتبات الكتب ومكاتب 

والسراويل السود  اء. كاف الطاّلب ٦تيزين بزيّهم، القمصاف البيضاالستنساخ
 والنيلية التنانَت السوداءالقمصاف البيضاء، والسًت و ر، و والرمادية للذكو 
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والرصاصية لإلانث. أشعرين منظرىم ْتنُت اىل كلّييت مل ٮتاٞتٍت منذ تركتها. 
وذكرتٍت ٣تموعة طلبة عربت الشارع أمامنا بزمالئي يف الصف ونقاشاتنا 

ة ابب اٞتامع اٟتامّية، ومزحنا ا١تضحك، ومقالبنا السخيفة. شّوه منظرَ 
والطلبة ٮترجوف منو وىم يّودعوف بعضهم البعض ويفًتقوف كّل يف طريقو، 

 السّيارات العسكرية واألسالؾ الشائكة واٞتنود أبسلحتهم، ومنظرُ  منظرُ 
طابور طويل من السيارات، علمُت الحقا أنو طابور ٤تطة الوقود، ال يكاد 

 فوا. يصيحوف يف الناس أف ٖتركوا أو قِ  يتحرؾ وجنودٌ 

ان زحاـ شارع جامعة ا١توصل وأخذان السائق من طريق كانت فيو على اجتز 
ٯتيننا منازؿ يتخللها بُت حُت وآخر ٤تُل او اثناف، وعلى مشالنا آاثٌر وسور 
ا١تدينة التارٮتي ا١تهدـ وبوابة أثريّة ىائلة ُسّد مدخلها ْتائط من الطابوؽ. 

م، اراد انتزاعهم من وكأّف من بٌت ذلك اٟتائط أراد فصَل الناس عن اترٮته
جذورىم. وأماـ اٟتائط وعلى جانيب البوابة تشابكت شجَتات بريّة وشوؾ 

 وأدغاؿ سرقت ىيبة ذلك الصرح وجّردتو من كل جالؿ.

اتبعُت مراقبة ا١تناظر اٞتديدة بصمت وعٍُت متفحصة، حىت وصلنا اىل جامٍع 
ر على شكل مدرجات من حج تٍل عاؿ مبٍت فوؽمهيب ترتقي منارتو 

 وقفت ىنالك بضع ٩تالت ابسقات .وأضواء صفراُء تنَت واجهتواٟتالف 
يتدىل بُت واحدة وأخرى أشرطة من األضواء ا١تلونة. تطالع وجو السماء، و 
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، «اإلماـ الكاظم»ومرقد  «اإلماـ األعظم»ذّكرين مشهد ذلك اٞتامع ّتامع 
. كنُت «النيب يونس»أاب سعد عن ذلك ا١تكاف، وأجاب أنو جامع  فسألتُ 

قد ٝتعت عن ذلك اٞتامع الكثَت، حيث أّف بعض النسوة كّن ال يعتربف 
حجهّن مكتمال اال بزايرتو؛ فيما كاف البعض اآلخر ٦تن مل يتيسر ٢تم أداء 
اٟتج اىل البيت اٟتراـ ٭تجّوف اليو. انعطفت السيارة مبتعدة عن اٞتامع 

غَتة من الطُت، ولكنٍت واصلت مراقبتو شا٥تا ٭تتضن اىل جانبو منازؿ ص
 يسندىا و٭تميها كأٍخ كبَت.

وصلنا اىل جسر، وكغَته من اٞتسور، اقيمت على رأسو نقطة تفتيش. كاف 
اٞتسر ضّيقا فقد كانت السيارات تسَت فيو ذىااب وااياًب على الرغم من أنو 

كانت سيارة شرطة او جيش توقف السيارات و  ُصّمم ليكوف ابٕتاه واحد. 
 تصعد فوؽ الرصيف بُت دقيقة وأخرى. لتعرب او ا١تدنية 

اجتزان اٞتسر وأضعت الطريق يف زحاـ السيارات والبشر، وصيحات الباعة 
لًتويج بضائعهم، وصياح الشرطة على الناس، وصياح الناس على الناس. 
ىربُت بفكري اىل منظر جامع النيب يونس وعقدُت العـز أف ازوره يف أوؿ 

 ،فكاري عندما توقفنا. نزلنا من السيارةفرصة سا٨تة. كنُت منشغالً  أب
ودخلنا اىل مطعم أاثر دىشيت أننا قدان كل تلك ا١تسافة للوصوؿ اليو، فلم 
يكن من وجو مقارنة بُت ذلك ا١تطعم وبُت ما تركناه من مطاعم فخمة قرب 
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جامعة ا١توصل. وأظُن أاب سعٍد عَرؼ ما كنُت افكر فيو، فقد قاؿ مبتسما 
 .«تظر وسًتىإن»دوف أّي سياؽ 

أماـ واجهة ا١تطعم الصغَتة، دخلنا ا١تطعم وجلسنا على كراٍس بالستيكية 
 والذي كاف أماـ الشارع، وابلطبع أماـ ا١تارّة. طلَب أبو سعد من النادؿ،

أف  فقد كاف بُت االثنُت شبهًا كبَتاً، صاحب ا١تطعم أيضاابن العامل، ورٔتا 
انتظار طعامنا الذي بدأ اعداده  ةفًت  يفو ٭تضر لنا تشكيلة من ا١تشواّيت. 

 بطاقة تعريف شخصّية وأعاطٍت إاّيىا. أمامنا، أخرج ابو سعد من جيبو 

 ىذه ىويّتك اٞتديدة. -
 ١تاذا احتاج ٢تويّة جديدة؟! -
 ألنك مطلوب. -

 كاف إٝتي نفسو ولكَن اٝتاء أيب، وامي، والعائلة قد ُغََتت

 ف بطاقة التعريف القدٯتة.أتلِ  -
 ا. سأخفيها.قد احتاجه ولكن -
 أتلفها. وإف احتجتها سأجلب لك واحدة كما جلبُت لك ىذه. -
 حسنا. ما اسم ىذه ا١تنطقة؟ -
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ابب »، ولكّن أىل ا١تدينة يسموهنا «ابب اٞتديد»اٝتها الرٝتي  -
 .«يداجدّ 

 كنُت قد ٝتعت الكثَت عن ٢تجة اىل ا١توصل ا١تميزة، وأذكر احد زمالئي
اوؿ اف يتحدث بلهجة بغداد لنفهم.  اإلعدادية كاف من ا١توصل وكاف ٭ت يف

تلك اللهجة كثَتا حىت بدأت الكلّية وبدأت اكتب  من كنُت أضحك 
لكّن ابلعربية الفصحى ورأيت كيَف أهنا أقرب اىل الفصحى من ٢تجتنا. 

معرفيت ابلفصحى مل تؤىلٍت لفهم تلك اللهجة اليت راح يتحدث هبا ابو 
 سعد مع صاحب ا١تطعم. 

 ل؟!ىل أنت من ا١توص -

 سألُت أاب سعد بذىوؿ

 أان من كل مكاف. -

سعد   ومع أهّنا مل تكن اجابة شافية، إال أهنا أقنعتٍت ولو يف حينها، ألف ااب
 ٝتعتو يتحدث بلهجة ٍتة، كما أنمعي بلهجة بغدادية قحّ  كاف قد ٖتدث

 البادية السورية مع شباب القرية حيُث كنت أعيش.
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، د فيو قطع البصل ا١تغطاة ابلسّماؽوضع النادؿ ثالثة أطباؽ أمامنا، واح
وآخر ٭توي قطع قليلة من ا٠تيار والكرفس، فيما كاف يف الطبق الثالث 
ا١تغطى برغيف خبز قطع اللحم ا١تشوي، أبنواعو، والطماطم ا١تشوية. بدأان 
األكل وعندىا فقط عرفُت ملَ يفّضل ابو سعد، وغَته، ىذه ا١تطاعم الشعبية 

 على ا١تطاعم الفخمة.

 اذا اآلف؟١ت -

سألُت ااب سعد وأان اراقبو أيكل. أهنى لقمتو، وصّب لو كأسًا من ا١تاء من 
 وعاء معدين. أهنى كأس ا١تاء ونظر ايل

 ما ىو؟ -
١تاذا اآلف ٖتتاج.. او ابألحرى ٭تتاجوف لصانع سياسة؟ فكّل ىذه  -

ا١تدة اليت كانوا يعملوف فيها يف العراؽ كاف لديهم الكثَت من 
لعيوف أو مهما ينطبق عليهم من تسمية. ١تاذا ا١تخربين او ا

 ٭تتاجوف اىل خرباتك اآلف؟
األمور ال تبقى على حا٢تا. عندما كانوا يعتمدوف على ا١تخربين   -

كانوا صنفُت فقط: صنٌف موقن أنو يفعل خَتاً، وصنٌف يسعى 
 ٞتمع النقود ٖتت غطاء صنع ا٠تَت.

 واآلف؟ -
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 ١تن ىم مثلي. جاء الصنف الثالث الذي يعطي فرصة العمل -
 وذلك الصنف ىو؟ -
الصنف الذكي. الصنف الذي يعلُم أّف ا١تاؿ خياؿ يوجد أينما  -

 وجدت السلطة.
 وإف كاف ىذا الصنف ذكياً كما تقوؿ، فلماذا ٭تتاجوف خدماتك؟ -
ألسهل عليهم الطريق، وأجعل الناس تؤمن أهنم من الصنف  -

 األوؿ.

النقود. توجهنا اىل  دفع أبو سعد اٟتساب، بعد رفض صاحب ا١تطعم أخذ
التفت ابو سعد ايل وبدأ اٟتديث السيارة وركبنا يف ا١تقعد ا٠تلفي كالعادة. 

عن أنّو قد أرسل يستفسر عن عائليت وأّف اىل احملّلة قد زّكوىم وامتدحوا 
اخالقهم، وأخربين أهنم ٓتَت وال ٭تتاجوف شيئا. وطلب مٍت أف اقطع 

وؿ حقيبتو من بُت قدميو ٖتت مقعد هبم حفاظا على سالمتهم. تنا االتصاؿ
السائق وأخرج منها كتااًب مغلفا بغالؼ ورقي وأعطاين اايه وطلب مٍت 
قراءتو حا١تا اعود اىل ا١تنزؿ والًتكيز على الفقرات ا١تُعّلمة. أخذُت الكتاب 

 ا١تتكرر. االستنساخوقّلبت صفحاتو اليت كانت على حافااها آاثر اٟترب من 

اٞتديد، وأنزلوين أماـ الباب ا٠تارجي بعد أف أعطاين أبو  أوصلوين اىل منزيل
القليلة سعد مفاتيح ا١تنزؿ وىاتفا جوااًل وأخربين أيّن لن أراه يف األايـ 
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ا١تقبلة، وأّف أتصل بو يف حاؿ حدوث أي طارئ، وأين سأجد تعليمات 
سيكوف بيننا  االتصاؿمفصّلة عن طبيعة عملي على جهاز اٟتاسوب، وأّف 

 إلنًتنت.عرب ا

يف سوراي،  الصغَتة دخلُت ا١تنزؿ، ومع أنو كاف مؤثثا أكثر ٦تا كانت غرفيت
إال أنٍت مل استطع اال اإلحساس ابلفراغ الذي عكستو جدراف ا١تنزؿ على 

كانت زوااي تقاطع اٞتدراف مع السقف ٘تتص الفراغ والرطوبة   صدري.
من الزمن، مث  فتمتلئ هبما فقاعات الطالء ٖتاوؿ حبسهما داخلها ٟتُت

أعددُت الشاي، صببت  تعيد٫تا اىل الناظر: ىاؾ شاركٍت الفراغ والرطوبة.
أ يل كواب كبَتُا وأخذتو اىل غرفة ا١تكتب وشغّلت اٟتاسوب وبدأُت أقر 

، ، كاف اسم الكتاب«إدارة التوحش»الكتاب الذي اعطانيو ابو سعد. 
بعض  . تصّفحت اإلنًتنت للحصوؿ على«ابو بكر انجي»ؤلفو ١ت

ا١تعلومات عن الكاتب او الكتاب، فعلمُت أنو اسم مستعار. بدأُت اقرأ 
الكتاب وعند قراءيت لبعض الفقرات اليت تدؿ على خبث ودىاء كاتبها، 
ومدى قدرتو على تربير األفعاؿ يف سبيل الوصوؿ اىل غايتو ا١ترجّوة، 

ب تذكرت حديث أيب سعد يف السيارة عن أىلي. ىل كاف حديثو ذلك بطي
خاطر وحسن نّية؟ ولكّن شخصا ٔتثل ذلك اٟتذر ال ٯتكن أف يتكلم ألجل 
الكالـ فقط. ىل كاف حديثو اهديدا مبطنًا أبنو يعرؼ أين تسكن عائليت يف 

اٟتالتُت ليس لدي ما افعلو حياؿ األمر.  كلتاحاؿ حاولت خيانتو؟ رٔتا؛ يف  
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الفقرات  أكملت قراءة الكتاب الصغَت خالؿ وقت قياسي وأعدت قراءة
ا١تعّلمة. تذكّرت اغنُية أمَتكية فيها اقتباس يّلخص فكرة الكتاب. كاف 

إلحدى حركات التمّرد يف امَتكا  عسكرياإلقتباس يف تلك األغنية لقائد 
 :فيو اٞتنوبية يقوؿ

٪تارُس إابدة انتقائية للمحافظُت وا١تسؤولُت اٟتكوميُت، على سبيل ا١تثاؿ، 
كّلما تقدمت اٟترب الشعبية، يبدو و الفراغ.  لق الفراغ، مث ٪تأل ذلك٠ت

 النصر أقرب.  

 

النصر قريباً، على األقل  ولكّنهم مارسوا ىذه اإلابدة لعقد كامل ومل يبدُ 
ابلنسبة للبؤساء األبرايء الذين ٯتوتوف يومّيًا ال لسبب اال لتواجدىم يف 

بحث عن ف ا٠تاطئ، أو كليهما. كنُت على وشك الاا١تكاف ا٠تاطئ، او الزم
التعليمات اليت يفًتض هبا وصف عملي يل عندما بدأ النعاس يلقي بثقلو 

 فيو أطفأت كوب الشاي الذي مل اشرب نصفو، على جفوين. نظرُت اىل
. استلقيُت على فراشي  السيجارة اليت كانت بيدي وتوجهت اىل غرفة النـو

ومل  وأهنض. اخرى وأان افكر بتغيَت مالبسي. سأهنض اآلف. ٜتس دقائق
 أهنض حىت الصباح.
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قرأُت التعليمات وبدأت اطبقها، فبدأُت اخرج اىل الشوارع اسَت ١تسافات 
طويلة وكّلما رأيت حشدا يبثوف ٫تومهم لبعضهم البعض كنُت اشاركهم 
واسأ٢تم وأٝتع منهم. جلسُت عند اٟتالقُت اٝتع للناس، دخلُت اىل 

فت يف التجّمعات صفحات اإلنًتنت اقرأ ٢تم، ركبُت اٟتافالت، ووق
واتبعت اخبار ا١تدينة أواُل أبوؿ. حىت أين بدأت افهم الكثَت من كلمات 

فعلى سبيل . «غُت»اىل « الراء»ىل ا١تدينة وطريقتهم يف قلب حرؼ أ
 عليك الًتكيز على كلمات مثل:  ً ٘تّيز موصلّيااف ا١تثاؿ اف اردت 

 .. وىكذاخضارلل «٥تّضغ»و رجل،  تعٍت «غّجاؿ»كرسي، أي   «كغسي»
. حىت أين عّودت نفسي على قوؿ «الراء»من الكلمات اليت ٖتتوي حرؼ 

كما يقولوهنا ىم، فالسوؽ عندىم « القاؼ» الكلمات اليت ٖتتوي حرؼ
ىل بغداد او اٞتنوب، حيث ، وليس كما عند أىل الريف او ا«سوؽ»

أيّن ، وكال اعرؼ السّر وراء اتصايل السريع اب١تدينة وأىلها .«گسو»نّسميو 
ىنا. رٔتا ألنٍت، ورغم ٚتيع نقاط التفتيش قضيُت طفوليت ومراىقيت 

وا١تركبات العسكرية وا١تقرات االمنّية، شعرُت فيها أبماف مل اشعر بو منذ 
 بلوغي.

قطعت شارع مشيُت يف شوارع ا١توصل كما مل أمش من قبل يف مكاف آخر. 
١تكاتب وا١تطاعم. اٞتامعة عشرات ا١ترات حىت حفظت احملاّؿ وا١تقاىي وا

زرُت اسواؽ وأحياء جانبها األيسر واحدا واحدا. وجربُت مطاعم ا١تشواّيت 
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وكازينوىات شارع  فيها ومطاعم ا١تأكوالت السريعة. جلسُت يف مقاىي
على هنر دجلة، وراقبت الشباب يلعبوف الورؽ، والدومينو،  الغاابت ا١تطلّ 

صعدت  ذ رأيتو أوؿ مرة.م ت جامع النيب يونس الذي عشقتووزر  والطاولة.
درجاتو اليت مل افلح يف عّدىا، فكّلما كنُت احاوؿ عّدىا وأان اصعدىا كاف 
يراودين خاطر، او ٮتاٞتٍت شعور يشغلٍت عن العّد فال اعود اعلم اكنت 
وصلت ٙتانُت أـ تسعُت؛ ولكٍّت استطعت أف اضع رقماً  تقديراًي رٔتا يكوف 

وىو رقم منطقٌي لعدد درجات جامع. قريبًا للحقيقة، تسع وتسعوف، 
دخلت ابحة اٞتامع وٕتّولت فيو. رأيت قفاًل او اثنُت من األقفاؿ اليت 
تعّودت النساء وضعها على شبابيك اٞتامع ومفاتيحها فيها ليأيت أحد 

وسة. نزلت ويفتحها فُتحُل مشاكلهّن، او تُفتح عقداهن ويتخلصن من العن
ُث الساحة ا١تخصصة للسيارات واليت الدرج الذي على ٯتُت اٞتامع حي

وقفت فيها حوافل السّياح واٟتجاج من ا٨تاء العراؽ. حىت اذا خّيم الليل 
وأشِعلت أضواء اٞتامع ٕتّمع الشباب يف الساحة يلعبوف كرة القدـ. أتملُت 
بيوت الطُت ا١تبنية على ٯتُت اٞتامع تتظلل بربكتو مث أعدت نظري اىل منظر 

ألضواء ا١تّلونة تتأرجح بينهن. ولكّن الزائر اذا اراد النخالت واشرطة ا
معرفة ا١تدينة فليس لو اال جانب ا١تدينة األٯتن، حيث ا١تدينة القدٯتة، 

. حيث «العّوجات»قة او كّما يسميها أىل ا١تدينة والقناطر، واألفرع الضيّ 
 اليت ٕتري يف منتصف الشارع أتخذ بروداهرائحة التاريخ، وبرودة السواقي ا
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 ٭تِت»، وجامع «ا٠ِتضر»من ظل ا١تنازؿ ا١تبنّية ابٞتص واٟتجر. زرُت مرقد 
الواقفة عند دجلة وكأهنا تراقب جراينو  «قلعة ابشطابيا»، و«أيب القاسم

 حيث ٤تاّلت العطارين «ابب السراي»وتسهر على انسيابو. زرُت سوؽ 
اليت ُطحنت  تبعث رائحة ٖتميص القهوة وعطر ا٢تيل فُتعانق روائح البهارات

ا١تهرة وىم ينقشوف آايت القرآف ٓتفة ومتعة على  الصّفارين٤تالت ، و تواً 
 الفحامُتوحيث ٤تالت  ،اٟتواؼ الداخلية ألنية األ١تونيـو والنحاس

ودكاكينهم ا١تعتمة اٞتالس خربائهم أمامها يطرقوف قطعة حديد كانوا قد 
كل كما يريدوف ٢تا. قّلبوىا بُت اٞتمر حىت النت ٢تم وصارت تطيعهم فتتش

مطالً  بائعي األقمشة، واألحذية، واٞتلود. ومع أّف الصيف كافمررُت ب
، إال أّف جسدي مل يستطع اال االرتعاش ٖتت ذلك الظل الداكن. برأسو

اال  الشارع حيث ا١تكتبات والكتب، ومل يكن «شارع النجفي»سرُت يف 
جة مغايرة. دخلت يف بغداد، شقيق يتحدث ٢ت «شارع ا١تتنيب»ػ شقيقا ل

ا١تكتبات وتصفحت الكتب، وأخذت ٣تموعة كتب علي الوردي ابإلضافة 
اىل كتٍب اخرى. ٕتولُت، وٕتولُت، وٕتولت حىت أصبحت استطيع ٗتّيل 
ا١تدينة وأان أماـ اٟتاسوب، وخصوصا جانبها األٯتن. إال أيّن مل ازؿ طفال من 

٫تومهم. فا١تدُف العتيقة ال حيث معرفيت اب١تدينة وأىلها وحا٢تم، و٢تجتهم، و 
ٯتكن اختزا٢تا ابلقراءة والتجواؿ، وابلطبع ال ٯتكن اختزا٢تا ّتوالت 

 .معدودة سابيع او اشهركشافية ٘تتّد ألاست
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كانت ا١تعلومات ا٠تاّصة بعملي ٖتوي رؤوس نقاط ووصف عاـ لطبيعة 
 جلست أماـ اٟتاسوب وبدأُت كتابةولذلك فعندما العمل وطريقة أتديتو. 

 «صانع سياسة»ترتيبو قدر اإلمكاف ليبدو عمّل  حاولتُ  ،أوّؿ تقرير
 ٤تًتؼ:

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ـ/ تقرير عن االوضاع يف مدينة ا١توصل

 2014\06\01ت: 

 

الناس داخل ا١تدينة يعيشوف يف حالة من ا٠توؼ واإلحساس بغياب األمن 
تقـو هبا اٞتماعات  ا١تتواصل بسبب التفجَتات ا١تتكررة والعمليات اليت

ا١تسلحة، وعلى وجو ا٠تصوص تلك اليت تطاؿ رموز ا١تدينة ومثقفيها 
يف العملية السياسية. ويعًتي أىل ا١تدينة غضب عاـر ٕتاه ا١تنخرطُت 

، يهم أبواب رزقهم، وأىانت كبارىم٦تارسات القوات األمنية اليت ضّيقت عل
حصيل األمواؿ؛ القوات تاألبرايء وساومت على حريّتهم لشباهبم واعتقلت 
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عاجزة عن توفَت أبسط أشكاؿ األماف اليت يتوقعها ا١تواطن مقابل األمنّية 
األمواؿ الطائلة اليت يتم صرفها وتبذيرىا. ولكل ما سبق، ولغَته، فإّف ا٢تّوة 
اتسعت بُت ا١تواطنُت والدولة وما ٯتثلها مباشرة على ارض الواقع من قيادة 

ة. فيما يبدو أّف ا١تؤسسات ا١تدنّية اإلدارية تقـو عملّيات، ومؤسسات امنيّ 
بعملها وإف بصورة غَت فاعلة او كافية. وأصبح اىل ا١تدينة مطلعوف على 

أّف حكومتهم احمللّية ٣تردة من كل سلطة يف اٗتاذ القرارات اليت ٘تس حقيقة 
 حيااهم اليومية.

 

 التوصّيات:

انعداـ الثقة بُت العمل على استغالؿ العالقة ا١تًتدية وحالة  -1
ا١تواطنُت والقوات االمنية من جهة، وبُت اٟتكومة ا١تركزية 
واٟتكومة احمللية من جهة اخرى سيكوف أساسا تستطيع اجملاميع 

 ا١تسلحة البناء عليو.
االنتحارية والتفجَتات العشوائية اليت قد تودي  العملياتايقاؼ  -2

ة اليت تستهدؼ ْتياة ا١تدنيُت، والًتكيز على العمليات النوعيّ 
 قيادات اٟتكومة والقوات األمنية.
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نرى أّف تضييع ا١توارد الثمينة على نقاط التفتيش ا١تتناثرة أمر  -3
٬تب إيقافو. فإيقاع الرعب يف نفوس اٞتنود مل يعد لو حاجة، 
فقدرة القوات األمنية ضعيفة ال بسبب الرعب وإ٪ّتا بفعل الفساد 

 الالمباالة ضافة اىلا١تستشري بُت آمريهم وضباطهم، ابإل
اإلرىاؽ واإل٫تاؿ الذي يشعر بو اٞتندي او الشرطي. ولذلك و 

فإّف االسًتاتيجية اليت ينبغي اتباعها ىي اشعار اٞتنود ابألماف 
 على اٟتيادليكونوا وإعطاءىم حّيزًا من الثقة ابٞتماعات ا١تسلحة 

ت على أقل تقدير وبذلك تتوفر ا١توارد ا١تادية والبشرية للعمليا
 الكربى حيث ا١تقّرات اٟتكومية األكثر ٖتصينا واألعظم أ٫تّية.

بث الشائعات اليت توسع ا٢تّوة بُت ا١تواطن واٟتكومة أمر ال  -4
مناص منو. ورٔتا الًتكيز على األمور اليت اهم ا١تواطن أكثر من 
غَتىا كاألماف، والرواتب )ابلنسبة للموظفُت( وابقي ا١تهن )١تن ال 

على  واالجتماعيواضفاء الطابع الطائفي، يعمل للحكومة(، 
 أىل ا١تدينة.وات األمنّية يف تعاملها ا١تسيء مع دوافع الق
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أرسلت التقرير من الربيد االلكًتوين ا١توجود مسبقا على اٟتاسوب اىل بريد 
الكًتوين ا١تذكور يف التعليمات، مث بدأُت تصفح صفحات اإلنًتنت ومواقع 

عن ا١تدينة وأحوا٢تا ومنشورات أىل ا١تدينة، ومن التواصل االجتماعي أقرأ 
يّدعوف أهنم من أىل ا١تدينة. مل ٮتاٞتٍت شعور صانع سياسة، مهما كاف 
الشعور الذي يشعر بو صنّاع السياسات؛ ولكن اعًتاين شعور اب٠تجل 

شعور اب٠تيانة اليت ارتكبها ْتق ا١تدينة اليت بدأت  واٟتقارة لكوين ٥ترب.
ورٔتا كاف يف تقريري شيء من ٤تاولة  زاًل اثنيًا وملجًأ يل.أتعود عليها من

حفظ بعض األرواح والباس تلك الفكرة ثواب تبدو فيو فكرة مناسبة ٞتميع 
 عمل مع العدو، حىت وإف ملٔتا يشعر بو من ي األطراؼ، ولكنو بقي يشعرين

يكن لألبرايء عدوا واحدا، فقد كاف كل من ٭تمل السالح يف ىذه البالد 
دوا ١تن ال ٭تمل السالح. لكنٍت حاولت اقناع ضمَتي، أو على األقل  ع

كتم صوتو، ببعض دروس العلـو السياسية اليت حضراها واليت طا١تا ركزت 
 على ضرورة اٗتاذ القرارات الصعبة، وحتمية وجود أضرار جانبية. 

مل تكن ساعات قليلة قد مضت عندما جاءتٍت رسالة بريد الكًتوين من 
يد الذي أرسلت اليو تقريري. كانت الرسالة مقتضبة ويف ا١توضوع نفس الرب 
 مباشرة:
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 السالـ عليكم ورٛتة هللا وبركاتو،

 «والية ا١توصل»تصبح « مدينة ا١توصل» -1
 التاريخ ُيكتب ابلتقومي ا٢تجري. -2
 «اىديناجمل»ُتصبح « اٞتماعات ا١تسلحة» -3
 «القوات األمنية ا١ترتدة»، «القوات األمنية» -4
 «اٟتكومة العميلة»، «اٟتكومة» -5
 «العمليات االستشهادية»، «االنتحاريةالعمليات » -6
 ٬تب وضع التاريخ ا٢تجري يف هناية التقرير أيضا. -7
 اٟتركي يف هناية التقرير. االسموضع  -8

اٟتركي فليس بذي أ٫تّية ٯتكنك استخداـ  االسميف حاؿ تساءلت عن 
 لقبك ا١تعتاد، "األستاذ"

 لعمل ا١تتمّيز.التقرير جّيد جداً واصل ا

 السالـ،

 أبو سعد
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رسخت رسالة أيب سعد شعور االمشئزاز الذي مألين، وأضافت اليو احساساً 
ما ىو مقبل. فلم تكن العبارات اليت كاف علّي استخدامها وظالمية بسواد 

تعرب عن أيّة علمانية أو مدنية، وذكرتٍت ْتاؿ سوراي وما تناقلو أىل القرية 
اب١تدف السورية ومدنيتها بعد استيالء اٞتماعات  حلّ  اليت مكثت فيها عّما

ولكٍت واصلت ما كنت أقـو بو لسبب مل أعرفو حينها؛  ا١تسلحة عليها.
لسبب ما زلت مل أتوثقو. ساءت األحواؿ يف ا١تدينة كثَتًا، وازدادت كمية 
الدخاف الذي استنشقتو مع كل تقرير كنت ارسلو، ومع كل مديح وثناء 

 سعد. مل تعد الكلمات تسعفٍت كما كانت، وكأنٍت كنُت ارسل تلقيّتو من أيب
جزءا من انسانييت مع كل تقرير ارفعو، مع كل نصيحة اسديها للعدو. مل 
اعد اعّرؼ العدو كما كنُت سابقًا، فقد أصبح العامل يف رأسي منقسم اىل 
جبهتُت: اإلنساف، وما دوف االنساف. فهل شعوري ابالمشئزاز من العمل مع 

ا دوف االنساف ٬تعلٍت انساان؟ رٔتا، ولكٍت مل أزؿ أعمل مع ما دوف م
االنساف ضد االنساف، ضد حضارة االنساف، ضد طريقة عيش االنساف. 
رٔتا ال يستطيع من مل يعش حاؿ ا١تدينة، وغَتىا من ا١تدف، أف يدرؾ 

اضع بُت ايديكم مقتطفات من التقارير اليت ارسلتها خالؿ مقصدي، و٢تذا 
 هر التالية ألوؿ تقرير:األش
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.. والناس خائفوف من الوضع األمٍت ا٢تش. غاضبوف على اٞتميع من »
واليت غالبا ما  «القوات األمنية ا١ترتدة»ت، والعمليات ضد تزايد االغتياال

اٟتكومة » يكوف ضعف ضحاايىا من ا١تدنيُت. وقد وصلت األزمة بُت
غايتها. فإف كاف ىنالك،  «لةاٟتكومة ا١تركزية العمي»و «احمللية العميلة

 «، نية ابلتحرؾ، فاآلف ىو األواف.ابلفعل

 

ن اىل ساحة أىل ا١تدينة مرعوبوف من ّٖتوؿ جزء من جانب ا١تدينة األٯت»
١تنازؿ الناس دروعاً، وبُت قصف  «اجملاىدين»قتاؿ. فبُت استخداـ 

اىل العشوائي، بدأ أىل تلك ا١تناطق النزوح  «نية ا١ترتدةالقوات األم»
 «األقضية القريبة ١تدينة ا١توصل..اٞتانب االيسر من ا١تدينة، والقرى، و 

 

موجة نزوح ٚتاعية كربى ألىل ا١تدينة. الناس مرغمة على ترؾ مناز٢تا »
وأمالكها للمجهوؿ. فهم ال يعرفوف عن اٞتهة الداخلة اىل مدينتهم شيئا. 

اليت راقبوىا اهرب  «القوات األمنية ا١ترتدة»الناس حنقهم على يرافق خوؼ 
قبلهم دوف دفاع يذكر عن ا١تدينة. القوات األمنية نفسها اليت كانت 
تذيقهم ألواف العذاب، ىربت ٔتا يظنو الناس مؤامرة. وبذلك يعتقد أىل 
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وبُت اٞتهة اليت  «اٟتكومة ا١تركزية العميلة» قد حصل بُت  ً ا١تدينة أّف اتفاقا
ليسوا « اجملاىدين»من  كثَتالم، وخصوصًا أهّنم يروف دخلت مدينته

 «عراقيُت، أو حىت عرابً..

 

بعض ا٢تدوء اٟتذر يشوب أجواء ا١تدينة، وبدأ بعض النازحُت العودة اىل »
شرين يف تالعراقيُت ا١تن «اجملاىدين»ناز٢تم، ذلك بعد تطمينات من بعض م

اال  شوارع ا١تدينة أهّنم ال ينتموف اىل أيّة جهة أصولية متطرفة، وأهّنم ليسوا
من ابناء البلد الغيورين على بلدىم، وأهّنم ال يريدوف السلطة ألنفسهم، 
وأّف ا١تدينة سيحكمها من ٮتتاره أىلها، وأّف ألىل ا١تدينة ا٠تيار يف حكم 
أنفسهم، وأّف كل ما اذيع عن عقوابت التدخُت وشرب ا٠تمر ال يعدو عن  

ربطهم وا الناس عن هنر  «اجملاىدين»كونو اشاعة. حىت أّف كثَت من اولئك 
 ..«بتنظيم معُّت 

كاف ىذا التقرير من التقارير القليلة اليت كنُت أكتبها واألمل يغمرين 
بتحقيق ما اّدعاه اولئك ا١تسلحوف. حىت أنٍت تذكرت وقتها كم اشتقت اىل 

 قصص الثورات الوطنية القليلة اليت توكل اىل الشعب حكم نفسو بنفسو.
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ا١تدينة النازحُت اىل مناز٢تم. وقد أطربت الناَس عادت أعداد اكرب من اىل »
شائعاٌت يتناقلها البعض عن اجتماعات يف بناية ٣تلس احملافظة إلختيار 
٤تافظ من أىل ا١تدينة، وخصوصا ما يشاع عن أّف الغلبة ستكوف 
للعسكريُت ا١تهنيُت القدماء. ولكن، ىنالك بعض األخبار واألحاديث عن 

فصائل ا١تتطرفة لإلستيالء على السلطة يف ا١تدينة، انقالب تقـو بو بعض ال
 «اؼ عرقية، او دينية، او مذىبية..واختطاؼ الغاية الوطنية لتحقيق أىد

 

انتشرت شائعات، قد يكوف فيها بعض اٟتقيقة، بُت اىل ا١تدينة عن »..
عمليات اعتقاالت وتصفية تقـو هبا بعض الفصائل ضد القيادات العسكرية 

ذلك تصرفات فردية يقـو هبا بعض   ٖتظى بتأييد الناس. يدعماليتالعلمانية 
كمنع التدخُت، والكحوؿ، والتدخل يف خصوصيات ا١تواطنُت   «اجملاىدين»

 «، يف ا١تناطق احمليطة اب١تدينة.كا١تلبس؛ وذلك يًتكز، ْتسب ما يصل ايل

 

بدأت مالمح افغانستاف إابف حكم طالباف تظهر على ا١تدينة، وىو ما »
. وما كاف ، واألقليات الدينية على وجو ا٠تصوصغالبية اىل ا١تدينة يرعب

شائعات يف األمس، أضحى اليـو احاديث ترقى اىل اف تكوف اكيدة عن 
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او وجدوا فيو توجو مدين  لكل من خالفهم التنظيماعتقاالت عناصر 
علماين. اّف استمرار مثل ىذه األعماؿ يعٍت أتليب الرأي العاـ ضدىم، 

تحوؿ األحاديث يف ا٠تفاء اىل أعماؿ مسلحة يف العلن. فقد أعطى ورٔتا ت
الغزو  أىل ا١تدينة الكثَت من ا٠تسائر من مثقفيهم، وضباطهم، وشباهبم منذ

٣تاؿ إلعطاء جهة اخرى مزيدا من   يعد مناألمَتكي للعراؽ، ورٔتا مل
 ا٠تسائر. وليست ندرة السالح يف ا١تدينة ْترا عميقا ال ٯتكن اجتيازه،

يعطي أكثر من سالحو لقاء الكمية ا١تناسبة من  ابلتنظيمفبعض ا١تلتحقُت 
 ..«. ا١تاؿ

 

. ليس «اجملاىدين»أمٌر زعزع ثقة الناس بػ  ابلدخاف.. وإّف منع االٕتار »
ذلك ألّف اىل ا١تدينة كلهم يدخنوف السجائر، ولكن ألنو ينذر ْتكم 

و منطقة انئية متأخرة، ، وىو ما قد يناسب قرية، امتطرؼ من أقصى اليمُت
ح على ، وذلك ما قد يفتإكراىالكّنو لن يسَت على اىل ا١تدينة اال 

 «جبهة اخرى. «اجملاىدين»
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تراود الناس تساؤالت عن اٞتهة ا١تستفيدة من امواؿ البضائع اليت ُتصّدر »
كيا. فلم تعط من ا١تدينة اىل اقليم كردستاف، او اليت ٗترج اىل سوراي، او تر 

خذ امواؿ أي ذيال التنظيم، وال رواتب ا١توظفُت «مة ا١تركزية العميلةاٟتكو »
 .«يف احاديثهماىل ا١تدينة الذين بدأ العّوز يظهر  حاجةسّد  التصدير

 

أسئلة كثَتة تراود اىل ا١تدينة: من يسيطر على ا١تدينة؟ ىل ىم عراقيوف؟ »
ـّ  أّف  ىل ىم عرب؟ أـ ىم اجانب؟ ىل لديهم مشروع لتخليص البلد؟ أ

 «فحسب؟.. ، وإف كاف ذلك يعٍت خرابو،روعهم السيطرة على البلدمش

 

قطع  مشاىد اىل ا١تدينة. فهم يروف فيها «اجملاىدين»ن ثياب ال تطمّ »
. يروف يف تلك الثياب س يف الساحات العامة، والرجم العلٍت، واٞتلدالرؤو 

نة ا١تدي .. وليستاليت تّدعي تطبيق الشريعة عالمات قياـ دولة من الدوؿ
 .«الرؤىؿ مثل ىذه و مستعدة لقب
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ىنالك احاديث عن مضايقات يتعرض ٢تا ابناء األقليات الدينية، »
ا١تسيحيوف على وجو التحديد. ٮتاؼ من بقي منهم، وىم ليسوا قليال، أف 

 «لوضع اىل أكثر من ٣ترد مضايقات..يتفاقم ا

 

وذلك  *«النصارى»طغت ىذه الفًتة شائعات عن فرض اٞتزية على »
سلمُت على حد سواء. ففي حُت يرى يقلقهم، ويقلق اىل ا١تدينة ا١ت

اعداء ٢تم ال ٬تب مواالاهم، يراىم أىل ا١تدينة  «النصارى»اّف « اجملاىدوف»
ا١تسلموف اخوًة واصدقاًء وجَتااًن قضوا معهم افراحهم واتراحهم. وال أظّن 

 «ّر على اىل ا١تدينة مرور الكراـ.ايذاءىم سيم

 

. اخبار اهجَتىم واخذ امالكهم مل «للنصارى»ٔتا حدث  دينة مصدومةا١ت»
تعد سراً. واالستيالء على متعلقااهم الشخصية وحلّي النساء وسيارااهم 

 «نة، والعامل.أصبح معلوما لدى اىل ا١تدي

 

                                                           
عّلق أبو سعد على اول مرة ذكرت فيها املسيحيني: "املسيحيون" تصبح "النصارى". ومع *

 ري يف ىذا االسلوب، اال انين امتثلت لتعليمات ايب سعد.أنين استشعرت غري اخل



60 
 

يف  «اجملاىدين»واألماف اٟتذر يغطي على تدخالت  مل يعد فتح الطرؽ»
ىا اىل ا١تدينة سافرة وغَت مربَرة. ونقاط خصوصيات الناس، واليت يعترب 

التفتيش اليت يقف يف اغلبها شباب من غَت اىل ا١تدينة يفرضوف سلطتهم 
 «ة مشكلة اخرى ٬تب حّلها، وبسرعة.على اىل ا١تدين

 

القوات »هة بنظرااهم اىل تغدو شبي «اجملاىدين»بدأت نظرات الناس اىل »
أغلب الناس، ليسوا اال قوة فرضت من قبل. فهم، يف نظر  «االمنية ا١ترتدة

تعامل معها نفسها بسالحها، وليست سلطتها اال سلطة أمر واقع عليهم ال
 «ٟتفظ نفوسهم وأىليهم.

 

قضت على بقية األمل اليت  واألولياء إّف تفجَت اٞتوامع ومراقد األنبياء»
يف حُت . و «دولة ا٠تالفة»ة يف صالح وضعهم ٖتت سلطة ٛتلها أىل ا١تدين

عقيدة اصولية سلفية متشددة، فإّف تدين اىل  «اجملاىدين»عقيدة اكثر  أفّ 
نبياء مدينة ا١توصل يغلب عليو الطابع الصويف الروحاين. وتدمَت أضرحة األ

تدمَتًا ٟتجارة تُعبد من دوف هللا،  «جملاىدوفا»واألولياء ليس كما يظّنو 
ومشاعر التدين يف ولكّنو تدمَت ٞتزء كبَت من ذكرايت ا١تدينة، واترٮتها، 
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نفوس أىلها. وما كاف مدفوان من مشاعر الغضب والسخط، أصبح اآلف 
 «اجملاىدين»الذين ال يستبعدوف خيار مقاومة  ابدايً يف احاديث اىل ا١تدينة،

اليت  بنفس العُت «الفةدولة ا٠ت»مشة اخرى؛ وكثَت منهم يرى كأي سلطة غا
 «رأى فيها اٟتكومة الظا١تة.

 

يف نقاط التفتيش تطيب خواطر الناس أماـ  «اجملاىدين»امات  تعد ابتسمل»
التدخالت يف حيااهم االجتماعية، واالقتصادية. وليس اكراه الناس على 

او، فيما ٮتص الذكور، اطالؽ اللحى اال سبب   -ا٠تمار -ارتداء زي معُّت 
واستحداث ديواف «. ناجملاىدي»لتوسيع الفجوة بُت اىل ا١تدينة وآخر 

ْتسهم األخالقي، وشعورىم  استهزاءً  الذي يراه اىل ا١تدينة« ةاٟتسب»
 «اال ٦تا يزيد مشاعر السخط.. الديٍت

 

، اليت «الفةدولة ا٠ت»الفردية عن تشكيل كتائب ١تقاومة مل تعد األحاديث »
 الؼ اليت تساندوأماـ مئات اآليراىا اىل ا١تدينة قوة ٤تتلة، ٣ترد أحاديث. 

، واليت تضم يف غالبها انس من غَت اىل ا١تدينة، املحوؿ الع «دولة ا٠تالفة»
٦تن ال يدركوف عن الواقع شيئا اال ما يصدقونو ٦تا يطيب ٢تم  او العراؽ
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، فإّف مئات اآلالؼ من أىل ا١تدينة تساند تشكيل وتنظيم مقاومة تصديقو
 «تلك الدولة.لتخلص من سلطة ل

 

ما  م ومعارفهم من النازحُت،ال يصّدؽ اىل ا١تدينة، ٦تن بقي فيها او اقارهب»
 «ا٠تالفة دولة»ففي الوقت الذي قد يغري اعالـ  .التنظيميروجو اعالـ 

الناس من خارج مناطق سيطراها، يدرؾ أىل ا١تدينة جّيدا الواقع الذي 
وتدخالت يعيشونو. وكما أكدان يف تقارير سابقة، فإّف اٟتالة االقتصادية، 

اليت أثقلت كاىل اىل  ، وغَتىالزكاةسبة، وديواف انقاط التفتيش، واٟت
اال ابلتخلص من  ا١تدينة ٦تا يساىم يف أيس اىل ا١تدينة من صالح حا٢تم

 .«خالصاً هنائيا ،«دولة ا٠تالفة»

 

، وعمليات اٞتلد، والرجم، «اجملاىدوف»رّسخت االعتقاالت اليت يقـو هبا »
ايـ القليلة والتعزير، من قناعة اىل ا١تدينة بال جدوى السكوت. ففي األ

وما يزيد الطُت بّلة ا١تاضية علت أصوات كثَتة تتحدى سلطة اٟتُسبة. 
وف االعدامات اليت طالت وجهاء ا١تدينة ومثقفيها وشباهبا من الذين ٭تمل

. وْتسب ما يتناقلو الشارع ا١توصلي، سواء يف «دولة ا٠تالفةل»رأاًي معارضا 
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ينتظر  مة ا١تسلحة أصبح واقعاً داخل ا١تدينة او النازحُت، فإّف خيار ا١تقاو 
 «اكتماؿ تنظيمو والبدء بو.

امالؾ األقليات على منازؿ و  «اجملاىدوف»إّف العالمات اليت يضعها »
، تعمل بعكس ما ارادت لو «ف»، كحرؼ «النصارى»الدينية، وخصوصا 

 واىداً طتها؛ فتلك العالمات أصبحت شالدولة االسالمية يف ترسيخ سل
ا١تدينة ابلظلم الذي حاؽ أبصدقائهم، وجَتاهنم، والذي  صبًا تذّكر أىلونُ 

اهم ورضاىم على ، يف حاؿ سكو تنظيمم، وكل من خالف الالبّد يطا٢ت
 «ا١تختلفة.« الفةدولة ا٠ت»٦تارسات دواوين 

 

 «للمجاىدين»ينة ٕتاه االمتيازات اليت ُ٘تنح غضب عاـر يعًتي أىل ا١تد»
راء ، على حساب أىل ا١تدينة الفقمن خارج ا١تدينة، أو خارج العراؽ حىت

 .«واستيالءه عليها ا١تدينة بقطع ارزاقهم حُت دخولو التنظيم الذين تسبب

 

فرحة خائفة ٘تأل وجوه واحاديث العديد من اىل ا١تدينة أبخبار العمليات »
؛ «اجملاىدين» ا١تتفرقة البسيطة اليت تقـو هبا كتائب ا١تقاومة ا١تسلحة ضد
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كرايت العزيزة على اىل ب اليت ٖتمل أٝتاء الذ وخصوصًا تلك الكتائ
 «، وغَتىا..«اٟتدابءكتائب »و، «النيب يونسكتائب »مثل ا١تدينة، 

 

لألقضية والقرى التابعة  «اجملاىدين»الشارع ا١توصلي حديث غزو  مأل»
قليم كردستاف، وا٢تجرة حملافظة نينوى واليت كانت ٖتت سيطرة قوات ا

طق من األقليات الدينية وا١تذىبية يف احملافظة؛ لسكاف تلك ا١تنااٞتماعية 
اف من واقليم كردست تنظيمسبة للعالقة بُت الوما قد تعنيو تلك الغزوات ابلن

والرأي العا١تي من جهة اخرى، وبُت ا١تسلمُت العرب  التنظيمجهة، وبُت 
واألقليات الدينية، وا١تذىبية والقومية، من جهة اثلثة. ويشغل ابؿ أىل 

من ا١تدينة اىل اقليم   ة أتثَت تلك الغزوات على حاؿ النازحُتا١تدين
 «كردستاف..

 

ذىوؿ يسيطر على أىل ا١تدينة من حقيقة ما تناقلتو وسائل اإلعالـ »
اىل قضاء سنجار  «اجملاىدين»دخوؿ  ٓتصوص سيب نساء اإليزيديُت بعد

تلك، ما  ٮتاؼ الكثَت من اىل ا١تدينة أّف عمليات السيبوالقرى التابعة لو. 
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لدخوؿ ا١تدف  «اجملاىدين»ء من الغاية اٟتقيقية اليت دفعت ىي إال جز 
 «ة، او غاية رفع الظلم ا١تعلنتُت.والسيطرة عليها، وليس الغاية الديني

 

يزيدايت ل الشك اّف عمليات سيب النساء اإلبعد أف توضح ٔتا ال يقب»
وت اىل ا١تدينة ، فإّف ص«دابق»، «دولة ا٠تالفة»كما أعلنت ٣تلة   حقيقة،

بدأ ابالرتفاع، وبدأ مثقفوىا ووجهاءىا وعلماء دينها ابلتحشيد والتثقيف 
ضد مثل تلك التصرفات اليت تعرّب، ْتسب وصفهم، عن مدى دانءة ونذالة 

 *«من قاـ هبا، ومن رّخص ٢تا، ومن بّررىا.

 

على الرغم من تدىور الوضع األمٍت، وزايدة االعتقاالت واالعدامات ْتق »
دويل للتخلص  ىل ا١تدينة، اال اّف فرحة تغمرىم أبخبار عن تشكيل حلفا

                                                           
كتبت بعد ىذا التقرير أبسابيع قليلة تقريرًا آخر عن أمثلة رفض اىل املدينة ملثل تلك *

 نّ واعادهت مختطفاتلل واعانتو اتصاالتو التصرفات؛ ومن ضمن األمثلة، شراء من تيسر حالو
بعد دفع  تنظيممن مناطق سيطرة ال اخراجهن عن طريق املعارف واألصدقاء اىل أىلهن، او

الرشاوى لعناصرىا. لكنين، ورغم معرفيت أبين لست الوحيد الذي يكتب التقارير ويرفعها اىل 
 ايب سعد، او اىل غريه، آثرت عدم ارسالو عّلي بذلك اساعد من يساعد النساء يف اهلروب

 تنظيم.من قبضة عناصر ال
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بدوافع  تنظيمن كانوا يساندوف ال. فحىت اولئك الذي«دولة ا٠تالفة»من 
البحث عن السلطة والنفوذ، بدأوا اليـو ابلًتاجع عن مواقفهم واعادة 

، اال دىاو٘تد «دولة ا٠تالفة»الذي يروج لبقاء النظر فيها. ومّع كل االعالـ 
وقنُت أبّف زواؿ ايضا، ابتوا شبو م «اجملاىدين»أّف الكثَت من الناس، ومن 

 «الدولة أصبح مسألة وقت ال أكثر.

 

غالب، على مقرات مع بدء اٟتلف الدويل عمليات القصف الدقيقة، يف ال»
، وتوقف لتنظيمسار مناطق سيطرة ا، وطرؽ اإلمداد، وا٨ت«دولة ا٠تالفة»

طرافها تتكثف، يات الكتائب ا١تسلحة داخل ا١تدينة ويف ا، بدأت عمل٘تدده
 على معلومات استخبارية عالية الدقة، واخًتاقاً  يدؿ اوتبدي تنظيمًا عالي
 «.«دولة ا٠تالفة»ودواوين « اجملاىدين»عميقا يف صفوؼ 

 

االعدامات واالعتقاالت ْتق ائمة اٞتوامع ورجاؿ الدين ٦تن رفض ما ٯتليو »
، او يلعنوا من «دولة ا٠تالفة»الذين مل ٯتجدوا سبة، ومن عليو عناصر اٟتُ 

 «ا٠تالفةدولة »، اصبحت ٦تا ٬تب على قيادات «اجملاىدين»عادى 
التدخل لوقفو، واطالؽ سراح ا١تعتقلُت من رجاؿ الدين. ودوف ذلك، 
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 «الفةدولة ا٠ت»ية، وإف من غَت سالح، على سلطة أصبحت ثورة شعب
 «وشيكة.

 

 

 

ه التقارير الكثَت، فقد كاف أبو سعد يطلب الدقة والتفصيل. كتبُت غَت ىذ
كتبُت عن األطفاؿ اٞتياع، وعن الشيوخ الذين دّؽ الربد عظامهم ومل 
يستطيعوا توفَت بعض النقود لشراء الوقود. كتبُت عن الطلبة الذين مل 
يعودوا يروا للحياة بقية، وعن ا١ترضى الراقدين يف مستشفيات ا١تدينة 

عالجات لن أتيت. كتبُت عن عمليات ا١تقاومة ضد ا١تسلحُت  ينتظروف
ونقاط تفتيشهم، وعن قطرات األمل اليت دفعتها يف صدور أىل ا١تدينة.  
كتبُت عن امرأة أىانت أحد ا١تسلحُت ألنو، كما قالت، ٣تهوؿ أصٍل جاء 
يريد أّف يعلم نساء ا١تدينة كيف يكوف اللباس احملتشم؛ وعن رجٍل ىدد 

خر ألنو، كما قاؿ، مل ٭تارب ويقضي يف األسر عقدا من عمره مسلحًا آ
كتبُت عن   ٭تمل سالحا أف يُطفئ سيجارتو. ليعود اىل بلده فيأمره صيبٌ 

األعالـ العراقية اليت رُفعت فوؽ أنقاض جامع النيب يونس، وعلى أعمدة 
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ما تبقى من جدراف   احضاف الكهرابء؛ وكتبُت عن الشموع اليت ُأشعلت يف
 ا١تدينة. كتبُت عن حاؿ الناس، عّل من يقرأ يهتم ٟتا٢تم. كنائس

ولكّن ىذه اٟتكومة مل ٗتتلف عن غَتىا، حكومة عميلة لنفسها، ٖتمي  
نفسها، وتدافع عن مصاٟتها، وعندما يبلغ اٞتوع يف الناس مبلغو، أتيت 

. ليس مهما وكرمها لتوزع بضع لقيمات على عدة عائالت وتوثق جودىا
ليس و ترفعو، خالفة، ٚتهورية، ملكية، سلطنة، او امارة؛ الشعار الذي 

لها شعارات خالية ، كريشنا، أو الطبيعة؛ كمهما االلو الذي تعبده، هللا، يهوه
تو  إ٢تاً. اإللو الوحيد الذي رأي ىهنا، ومل أر رأيتُ  . فال دولةً منها شيئا مل أر

ت رؤوسهم ويف عيوف من قطع ،«َفَسقة»كاف يف عيوف من ُجلدوا ألهنم 
حرقوا، ومن قُتلوا. أّما اولئك ، ويف صرخات من اُ «مرتدوف»ألهنم 

ا١تخبولوف، فال الو ٢تم، فحىت اآل٢تة اصطفت تتربأ من أفعا٢تم. ٥تتلة عقو٢تم 
، صدورىميروف يف قتل كل من خالفهم جهادًا ٯتسح سواد قلوهبم وأمراض 

ن قّل عنو تشددا ويدخلهم اٞتنة؛ حىت أّف بعضهم يرى جهادًا يف عقاب م
م تُعطى ِلمن إمتهن ه٢تِ ويكأّف ا١تنازؿ عند إ .من ٚتاعتو وقسوة وعنفاً 

 ، ولك الثواب واٞتِناف.كونك انساان  ترؾأمعن يف عن اإلنسانية:  االبتعاد

يم عليها، أو ىكذا حسبت. مل يكن للمدينة صوت يف بداية سيطرة التنظ
يـو »أىل ا١تدينة، أو  بيد التنظيم كما يسّميو« سقوط ا١توصل»فبعد 
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كما يطيب للتنظيم تسميتو، كاف الناس مذىولُت، ليس ألّف ٗتلي « الفتح
القوات األمنية عنهم كاف أمرًا يستحيل التفكَت بو، ولكن ألّف حنينًا اىل 
مفهـو الدولة العراقية كاف ال يزاؿ ٮتاجل مشاعرىم، حىت وإف كانت دولة 

دينة فلم أٝتع إاّل أحاديث عاّمة خائفة. ْتكومة فاسدة. ٕتّولت يف شوارع ا١ت
أخربُت أاب سعد أبين عييُت ومل أستطع ٚتع ما يستحق تقدٯتو يف تقرير. 
زارين أبو سعد حينها وتناولنا طعاـ الغداء سوية دوف أف يتطرؽ اىل الوضع 

م أخرى ٖتكم ا١تدينة. شربنا ر دولة وتقُ ١تدينة، وكأ٪تا مل تنهَ القائم يف ا
علنا سجائر من تلك اليت كاف ابو سعد قد ارسلها يل مع الشاي، وأش

سائقو. حدّثٍت عن األكالت اليت اشُتهرت هبا ا١تدينة، وعن أعالـ ا١تدينة، 
وعن بعض عادات اىل ا١تدينة. كما وحدثٍّت عن اإلحتالالت اليت ٖتملها 
أىل ا١تدينة، واٟتروب اليت خاضوىا، واجملاعات اليت ٕتاوزوىا. حدّثٍت عن 

عض مفردات ٢تجة ا١تدينة وأصو٢تا يف اللغات العربية الفصحى، والعثمانية، ب
والفارسية. حّدثٍت عن مذاىب ا١تدينة، وأدايهنا، وقوميااها؛ عن اتريخ أبنيتها 

أهنى حديثو وقاـ يريد ا١تغادرة، القدٯتة ونوادر أمثا٢تا وحكاايىا الًتاثية. 
قدر ما يكفيو لتمرير جسده،  فأوصلتو اىل الباب ا٠تارجي. فتح الباب على

 مث التفت وقاؿ يل:
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إف مل تكن تسمع، فألّنك ال تُنصت جيدا. أنصت جيدًا، فهذه  -
ا١تدينة مل تسكت يوماً، مَل ستبدأ اآلف! أنصت جيداً، فكل شيء 

 حولك يبوح بشيء.

 مث أغلق الباب ورحل.

تعلمت  مل أفهم وقتئذ ما قصده أبو سعد بقولو ذلك. وقد عانيت كثَتًا حىت
اإلنصات. مل أٝتع شيئا حىت أصبحت أنتمي اىل ا١تدينة، وأصبحت ىي 
جزءًا مٍت، وليست ٣ترد ٤تل إقامة وعمل. بدأت أٝتع عندما بدأت تنشأ 

، ودورىا القدٯتة، وقناطرىا ا١تهّدمة عالقة بيٍت وبُت مآذهنا وكنائسها
ا١تمسكة أبزّمة تلك الدور. بدأت أٝتع عندما تطورت العالقة بُت أُذينّ 

« الغُت»و٢تجة أىل ا١تدينة، عندما أصبحت ُأذاني تطرابف لسماع صوت 
من السنتهم؛ عندما أصبحت ا١تدينة القدٯتة تذكرين ببغداد وذكراييت ىناؾ، 

ذاكريت، مث تسلوين عن ذكرايت بغداد  ُتكثّفها ٚتيعها يف حيز صغَت من
 وتُنسنيها. 
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سؤاؿ كاف يراودين منذ بدء تدمَت أضرحة األنبياء ومقامات األولياء يف 
 ا١تدينة: ىل تبكي اٟتجارة؟

مل ألبث أنساه حىت يعاودين من جديد. ومن شدة ىّوسي إبجابة ذلك 
فق؛ فقد السؤاؿ كتبتو يف ٤ترؾ البحث على اإلنًتنت، وابلطبع، مل أوّ 

 جاءت نتائج ْتثي ىكذا:

 ُأغنية تُبكي اٟتجر.

 ِقصة تُبكي اٟتجر.

 فتاة تَبكي حجر.

 

تراوح ىذا السؤاؿ يف ذىٍت بعد عوديت من جولة يف ا١تدينة القدٯتة حيث  
كاف أبو سعد قد اخذين لتناوؿ الطعاـ أوؿ قدومنا اىل ا١تدينة. كنُت يف 

 ، اوالضيقةماؽ تلك األزقّة بداية األمر ال أجرؤ على الدخوؿ اىل اع
، ولكن مع تطّور عالقيت اب١تدينة بدأ شيٌء ما يدعوين للذىاب الَعوجات

، ُخّيل إيّل «ديدجابب ا»ى اٞتوالت يف أعماؽ أزّقة أبعد فأبعد. ويف احد
أيّن ٝتعت صوت بكاء، مل يكن ٨تيبًا، ومل يكن عوياًل، بل كاف خنينًا خافتًا. 
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أْتث خلفي، مّث عدُت أدّقق أمامي، لكٍت مل أَر  توقفت عن اٟتركة، إلتفت  
أحداً. تسّمعُت اثنية فاستمعت الصوت دو٪تا ريب. ىل ابنت على عقلي 
آاثر الوحدة؟ أـ ىو حديث أيب سعد عن اإلنصات واالستماع؟ رٔتا، لكّنو 

على ما كانت تقّصو علّي  وابالعتمادمل يكن صوَت بشر وال صوت حيواف، 
يكن صوت جاف أيضاً. مل يكن الصوت مرعباً، ومل يكن  جديت، فإنّو مل

مؤنساً؛ فال ىو صوت من أراد ٗتويفاً، وال ىو ١تن أراد إضحاكًا وإمتاعاً.  
كانت الوحشة ٘تأل الصوت، وكذلك مألتو الوحدة، كاف كصوت من يريد 
التظّلم والشكوى. ىنالك خطرت يل فكرة أّف الصوت صوت اٟتجارة، 

ؤاؿ و٪تا يف رأسي كرباعم شجَتة الغاردينيا يف حديقة سومن ىناؾ انبثق ال
منزلنا يف بغداد. ولكن عالـَ تبكي؟ أكانت تبكي على أخوااها اليت أقامت 
يوما مراقد األولياء وجوامع األنبياء وأصبحت أنقاضًا للماضي وأطالال 
تشهد على ظلم اٟتاضر وظالمو، أـ أهّنا بكت الناس الذين سكنوىا يوماً، 

طفاؿ الذين اتكأوا عليها فا٨تنت تضّمهم؟ بكت أحاديث النسوة يف واأل
أ٨تاءىا وتراكضهن إلدراؾ قدر الطعاـ الذي انساىّن اايه طيب اٟتديث، أـ 
بكت ضحكات رجل يشمت ّتاره بعد أف ىزمو يف لعبة أو اخرى. فرٔتا  
كانت اٟتجارة تبكي الناس واٟتجارة؛ ومَل ال؟ ىا أان ذا حديث العهد هبا 
أٝتع جزءًا ٦تا تريد قولو، فكيف ٔتن ٛتتهم وٛتوىا، واحتضنتهم وعانقوىا، 
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فغضبوا منها، فكّلمتهم فصاٟتوىا. عدت ذلك اليـو من جوليت  وكَلَمتهم
 والسؤاؿ قد مأل رأسي وتشابك مع ٚتيع افكاري: ىل تبكي اٟتجارة؟

عدت  مل أًل تلك الليلة إال ساعات الفجر. ومع بدء حركة الشارع ا٠تجولة
إٔتّوؿ يف نفس األزقة آماًل يف ٝتاع صوت ا٠تنُت فأراتح لسالمة عقلي، 
وراجيًا أال أٝتعو لئال أشّك يف سالمتو. عاودت الذىاب اىل ىناؾ مرة، 
واثنية، واثلثة؛ ويف كل مرة كنت أٝتع الصوت نفسو ال تغَّت فيو وال ٖتّوؿ، 

ىكذا إلسبوع أو  إال زايدة يف الوحشة وبياف أفصح للوحدة. بقي اٟتاؿ
ثالثة، ولكنو كاف قد  أف ٮتتفي الصوت، زرت ا١تكاف مراتٍ ٙتانية أايـ قبل 

ذىب من غَت عودة. رٔتا راح يبحُث عّمن ٬تيبو اذا اشتكى، عّمن ٭تادثو 
بلغتو. غادر صوت البكاء ا١تكاف، أو ُقل غادر رأسي، ولكّن السؤاؿ مل يزؿ 

 ٬توب أصقاع ذىٍت.

عادة ا١ترور ٔتا تبقى من جامع النيب  ؽ صوت البكاءبعد فرالدّي تطّورت 
يونس والوقوؼ عنده والتأمل يف حالو. رأيتو أوؿ مرة نبيًا شا٥تًا فوؽ تلتو، 
وىا ىو اآلف ليس إال طلل ٮترب عن بعض ما يفعل الناس ابألنبياء. أمست 
البيوت اليت استظّلت يومًا بربكة اٞتامع مكشوفة دو٪تا بركة. وأضحت 

اليت هنلت سكينتها من شفاعة النيب دو٪تا سكينة، فال َسَكنة البيوت  القبور
مباركوف، وال َسَكنة القبور مشفوع ٢تم. مث تفّكرت يّف ويف عملي وابب 
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رزقي، ألسُت شريكًا يف قتل ما تبقى من النيب؟ ألسُت احدى ادوات من 
اء، إهّنا دّمروا بيوت األنبياء؟ ولكّنها جوامع، وكنائس، إهنا ليست لألنبي

بيوت هللا. ١تاذا مل يدافع هللا عن بيوتو فيدفع عنها؟! ١تاذا مل أزؿ آكل من 
ن ىّدـ بيوتو؟ قد أتفّهم أال يدافع هللا عن أمواؿ أحصّلها من معاونيت مَ 

الناس، ولكن أاّل يدافع عن بيوتو حيث يفًتض ابلناس ادراؾ أمنهم! رٔتا ال 
ا نظنو بو، أو رّٔتا كاف ما ٭تدث من بعض أيبو بنا البتة، ومن مّث ال أيبو ٔت

 ارادتو.

٘تلكتٍت يف احدى ا١ترات وأان اأتمل بقااي النيب يونس رغبة مّلحة يف أف 
ارتقي أنقاضو وأطالع حالو من مكاف قريب. وكانت الغاية حينها أين قد 

اقًتايب منها. حاولت صرؼ تلك الرغبة فلم  ٝتع بكاء حجارة اٞتامع عندأ
ّف الرغبات ال تصرفها إال رغبات مثلها أو أشد منها، فقد تنصرؼ، وأل

فكّرت ابلتدخُت، ولكنٍت مل أكن قد جلبت علبة السجائر معي ٕتنبًا ألي 
فعدُت اىل «. الكبَتة»ُمشكل قد يعًتضٍت مع شرطة التنظيم بسبب ىذه 

الرغبة االوىل وبدأُت أقًتب من سفح التلة ألصعدىا فاقًتب ٨توي أحد 
مل أ١تح سيارتو اليت كانت متوقفة يف « اِٟتسبة»يطلقوف عليها عناصر ما 

 زاوية ماكرة؛ بدأين السالـ:

 السالـ عليكم ورٛتة هللا وبركاتو! -
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 وعليكم السالـ ورٛتة هللا! -
 ماذا تفعل يف ىذا ا١تكاف اي أخي؟ -
 ال شيء ٖتديداً، أحببت أف اصعد فوؽ التلة وأأتمل. -
 ن األخرى؟تتأمل؟! و١تاذا ىنا من دوف األماك -
 ليس لسبب معُّت. رٔتا ألنو مرقد نيّب ومكاف مبارؾ. -
–. إنّو مكاف للشرؾ، اعتاد الناس اٞتهلُة اىذا ليس مكااًن مبارك -

 أف يتوكلوا ويستعينوا ٔتن دوف هللا يف ىذا ا١تكاف. -غفر هللا ٢تم
وىل شققت على قلوهبم لتعلم ما كانوا يفعلوف عندما يزوروف  -

نواايكم خالصة كما تّدعي، فلماذا إذف ْتثتم ا١تكاف؟! ولو كانت 
عن القطع األثرية ٖتت أنقاض اٞتامع؟ ىل كاف الناس يشركوهنا 

 ىي األخرى أيضا؟
و١تاذا ليست ٟتيتك طويلة؟ أمل  -والعياذ ابهلل–يبدو أّنك زنديق  -

تعلم أّف حلق اللحية حراـ؟ ىّيا، ستأيت معنا وينظر القاضي 
تتوب عن ذنبك توبة نصوحا، أو أيمر  الشرعي يف أمرؾ، فإّما اف

 القاضي يف أمرؾ ما يراه مناسباً.

جيويب وأخذين اىل السيارة واجلسٍت يف ا١تقعد ا٠تلفي وعاد « األخ»فّتش 
 .السيارة وانطلقا يب اىل ٤تكمتهم الشرعية االثنافاىل رفيقو ٭تدثو مث ركب 

لوال معرفيت  حملت مشهداً  ،بعد وصولنا اىل احملكمة وأان اسَت وسطهما
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يعد يدىشٍت بعد مرور  مل ٟتلفت أنو مل يكن إال حلماً؛ ولكنو بصحوي
ااب الرضواف يقف فوؽ منضدة صغَتة  رأيتُ  اتو.يّ نٟتظات رّتب فيها فكري بُ 

يف ابحة احملكمة يصيح يف ٣تموعة شباب وقفوا ٖتتو فاغرين افواىهم 
مس. كاف ينصحهم وجامعُت مال٤تهم يف منتصف وجوىهم ٕتّنبًا ألشعة الش

موجهًا و٥تربًا عّما ٬تب أف يكوف عليو شرطي اِٟتسبة من ا١تكر والدىاء 
« ال أتخذكم يف هللا لومة الئم»والقسوة. وكانت بعض العبارات مثل 

، «أشداء على الكفار رٛتاء بينهم»وأيضًا « وليجدوا فيكم ِغلظة»وكذلك 
« الكّفار»صد بػ تزخرؼ حديث أيب الرضواف. فهل كاف أبو الرضواف يق

 أىل ا١تدينة؟ إّف ذلك ١تّما يصدر عن أيب الرضواف.

ة ٟتيتو كانت تفوؽ مَ أدخلوين اىل القاضي الشرعي، الذي البّد أّف عظَ 
رجاحة عقلو أبضعاؼ كثَتة، فأخربين أف اتصل بكفيلي ليحضر قبل أف 

يف الغرفة اليت أجلسوين  حاسوباتصلت أبيب سعد من ُيصدر يّف حكمو. 
وأخربتو على عجالة ببعض ما جرى، ومل  كاف ٥تصصا ٢تذا الغرض،  افيه

ألبث نصف ساعة حىت رأيُت أاب سعد يفتح ابب الغرفة وخلفو القاضي 
لم أجبو. فسببوه يل، « الشباب»عاج قد يكوف يتمّلقو ويعتذر يل عن أّي از 

خرجنا اىل ابب احملكمة، أخرج أبو سعد سيجارة وأشعلها مّث ركب السيارة 
 ركبت بعده.و 
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ابدر أبو سعد يسأؿ فقاطعتو، « ىل أخربت أحدًا عن طبيعة عملنا أو..»
 «ال، ال أحد»

أوصلٍت أبو سعد اىل ا١تنزؿ وأخربين أف آخذ بقية اليـو راحة يل. أخربتو عن 
 أيب الرضواف، وكيف أين رأيتو ومل يرين ىو.

 ىذا ىو مكانو. فهو أبحسن أحوالو جندٌي مطيع -

 ك وىو ينتظر مٍت افالت ابب السيارة لينطلق.قاؿ أبو سعد ذل

 وما ٬تعلنا ذلك؟ جنراالت؟ رؤساء؟ -

 سألُت ىازئً 

 ال ىذا وال ذاؾ. ٣تّرد واضعي خطط وصانعي سياسات. -

 أجاب أبو سعد وىو يسحب ابب السيارة من قبضيت.

مّرت األايـ، واألسابيع، والشهور وأان أكتب وارسل التقارير واحدًا تلو 
ُت عن مصيبة بعد مصيبة كانت تقع أبىل ا١تدينة بفضل احملتلُت اآلخر. كتب

مل اٞتدد، و٥تربيهم، وجنودىم، وشرطتهم )الرجالية والنسائية( وِحسبتهم. 
أكن أكتب تقارير صانع سياسة، بل كنت أكتب تقارير متحدث ابسم من 
ال صوت ٢تم، كنت أكتب وكأين كنت آخذ مرّتيب من أىل ا١تدينة فيكوف 
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ّي حق. ولكن، ىكذا فكّرت حينها، ملَ ال أكتب؟ كيف ٮتتلف ىؤالء ٢تم عل
عن ا١تيليشيات اليت طردتٍت؟! قرّرت أف اواصل كتابة ما أظنو اٟتق، فلم 
يكن لدّي ما أخسره. ولو أهّنم قرروا القبض علّي ٟتاولت ا٢ترب، ولرحلت 

من  عن ا١توصل كما فعلت عن بغداد؛ فإف فشلت، لعذبوين فًتة مث أللقوين
أو أية اهمة جاىزة أخرى. أو « شذوذي»فوؽ بناية عالية كعقوبة على 

لكنُت تعذبت مقدار ما تستغرقو السّكُت لتقطع شرايف رقبيت عن بعضو، 
او مقدار ما تستغرقو الرصاصة لتدخل دماغي وٗترج منو، أو ما تستغرقو 

من فوؽ  ساْتًا ٨تو األسفل ا لينهبا أنفاسي، أو ما سأستغرقوالنار ودخاهن
ىي كثَتة اساليب  مم ىي كثَتة التهم اٞتاىزة، ولكَ لكَ و  بناية دائرة الضماف.

م ىم كثر من يقوموف بكّل م ىي كثَتة طرائق القتل، ولكَ التعذيب، ولكَ 
وىكذا، وكلما  م ىم كثر من يُفعل هبم كّل ذلك.ذلك و، لعمري، كَ 

كاف يثور يف   اخذتٍت تلك األفكار، وكلما اطّلعت على حاؿ الناس اكثر
أعماقي بركاف يتلظى، وكأف كل قصة أو فكرة كانت أتخذين اىل مكاف 
٣تهوؿ تغَّت يّف شيئا مث تعيدين. لقد تغَّتت يّف أشياء كثَتة اىل درجة كنت 
فيها أعرّب عن غضيب وسخطي وحنقي عن طريق التقارير. كُل تقرير كنت 

حّدة يف كّل مرة مل أتلق أرفعو كانت تزداد فيو نربيت حدة، مّث كانت تزداد 
فيها رّدًا على نربة التقرير الذي سبق. كنُت غاضبًا ومل أعرؼ كيف أُنّفس 
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عن غضيب، مل أعرؼ كيف أعرّب عن ضعفي وقلة حيليت اال ابستعراضات 
 القوة ا٠تاوية تلك.

 

استيقظت أحد أايـ الشتاء الباردة وكنت أحس أّف قدمّي مفصوالف عن 
ادًا على شتاءات بغداد الدافئة الرطبة، أما شتاء ابقي جسدي. كنُت معت

ا١توصل فلم يكن كأّي شتاء عشتو من قبل؛ فحىت مع كمّيات األمطار اليت 
تكابد ا١تزاريب ٣تهدة يف استيعاهبا، يبقى يف شتاء ا١توصل ذلك اإلحساس 
ابلربد اليابس الذي يُنهك اٞتسد، ويُتعب اٟتواس، ويلتهم الطاقة، ويولد 

راش يفوؽ أبشواط حّب لقاء األىل واألصحاب، أو العمل حبًا للف
والدراسة. وال أعلم ما دفعٍت اىل تكرار نفس ا٠تطأ يومًا بعد آخر. فقد  
كنُت أقرر يوميًا أف ابقي ا١تدفأة موقدة وإضافة غطاء آخر فوؽ غطائي 
 ا١تعتاد دوف أف أنّفذ أّي األمرين، رٔتا كاف ذلك رىنًا ْتكم العادة، رٔتا كنتُ 

أحسبٍت مل أزؿ يف بغداد، يف غرفيت حيث كانت والديت ُتصّر على إعطائي 
غطاًء آخر، فُأصّر على اكتفائي بغطائي؛ فُتصّر ىي وأصّر حىت أرضخ أخَتاً 
لقبوؿ الغطاء الذي ال ألبث أف أدفعو عٍّت بعد أف أغفو أان أو تُغادر ىي.  

يضرب يف »الذي كم كنُت يف حاجة اىل إصرار والديت يف شتاء ا١توصل 
ابسلوب يبوح بكرىهم الشتاء ويوحي  كما اعتاد أىل ا١تدينة وصفو« العظم



80 
 

. وبعد تفكَت كسوؿ مرتعش ٔتا كاف، ؤتا قد ابلًتحيب بو يف الوقت نفسو
يكوف، هنضُت كمن يتحدى نفسو للقفز يف مياه دجلة الباردة قفزة واحدة 

ا١تدفأة مث أطفأاها بعد  علتتتغلب على غريزة ا٠توؼ من ا١تاء وبرودتو. أش
 .ا١تكتبأف تذّكرت أين سأشعل ا١تدفأة األخرى يف غرفة 

فكّرُت لبعض الوقت فيما قد يقولو يل أبو سعد، أو يفعلو، بعد تقاريري 
من سلسلة األفكار على مشهد وصوت الشاي  وانتبهتالنارية األخَتة. 

لى سطح وىو يفور ويثور على جدراف األبريق ليسيل عليها وينتشر ع
، وما أف ا١تكتبالطّباخ ومشاعلو. صببُت يل كواًب وذىبت اىل غرفة 

جلسُت حىت ٝتعُت صوت الباب ا٠تارجي. استغربت لذلك، فقد كانت 
تلك ا١ترة األوىل اليت يطرؽ فيها أحدىم ابيب منذ أف انتقلت ىنا أوؿ األمر 

ضار طعاـ عندما جاءين عدد من اٞتَتاف وعّرفوين أبنفسهم وواظبوا على إح
الغداء والعشاء تباعًا وكأهنم كانوا قد وضعوا جدوال فيما بينهم ٮتربىم 
أبدوارىم يف تقدمي الطعاـ. مل ٮتطر يل أّف ذلك كاف أاب سعد أو سائقو ألهنما  
كاان ٯتتلكاف مفاتيح ا١تنزؿ وال ٭تتاجاف انتظاري ألفتح ٢تم الباب، 

انئما. توّجهت اىل  وخصوصًا يف أوقات الصباح حيث يُػّرجح أف أكوف
 الباب وفتحتو وكاف أبو سعد واقفاً أمامي.

 صباح ا٠تَت! يبدو أنك ال تزاؿ انئماً! -
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 صباح النور! نعم، استيقظت قبل قليل. -

أشعل أبو سعد سيجارة وأعطاين واحدة وسحبٍت لنقف أماـ اٞتزء ا١تغلق 
من من الباب بعيدا عن ا١تدخل. دخل سائقو ومعو امرأة متشحة ابلسواد 

 أعلى رأسها حىت أسفل قدميها. مل أسأؿ أو استعلم عن ا١ترأة فقد ظننتها
 من أقارهبم او معارفهم، أو رٔتا كانت زميلة يل تعمل ٟتساهبم كما أعمل أان.

 كيف حالك؟ -
 من أّي انحية؟ -
من ٚتيع النواحي. كيف حالك مع برد ا١توصل؟ كيف حالك مع  -

 العيش ٔتفردؾ؟ كيف حالك مع العمل؟
د مشكلة، ولكنٍت أستطيع ٖتمّلو. وأظّن أّف عيش ا١ترء ٔتفرده الرب  -

نعمة ال يعرفها إال من لديو عائلة. والعمل يسَت بصورة جّيدة. 
 ١تاذا تسأؿ عن العمل؟ ىل ىنالك شيء جديد ٓتصوصو؟

رٔتا ىنالك. يعتقد بعض األشخاص يف القيادة أّنك رٔتا بدأت  -
أنك ال تنقل األخبار ٖتيد عن تعليمات العمل ا١توكل اليك. و 

وتضع التوصيات بصورة موضوعية بقدر ما تعطي اراءؾ ا١تستندة 
على العاطفة واألمور غَت ذات العالقة. وقد ذىب أحدىم اىل 

« ا٠تالفةدولة »اقًتاح أّف والئك قد يكوف يف مكاف آخر، غَت 
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وقد يكوف عليهم التخلص « عميل مرتد»وأّنك ٘تثل مشروع 
 منك.

 ا يف الداخل، إف كاف لديك الوقت.فلنكمل حديثن -

مل ٬تبٍت أبو سعد بل أخذين من يدي، كالعادة، ودخلنا اىل ا١تطبخ بعد أف 
 أتكد من اغالؽ الباب ا٠تارجي.

 ىل ترغب ببعض الشاي؟ -
 نعم، ولكن يف قدح صغَت، ال أحب شرب الشاي هبذه األكواب. -

كاف قد حيث سبقٍت و  ا١تكتبصببت لو الشاي وأخذتو اليو اىل غرفة 
سحب كرسيًا وجلس عند اٟتاسوب. أعطيتو قدح الشاي، وسحبت كرسياً 

 وجلست أمامو.

 ىاّل شغّلت لنا بعض ا١توسيقى؟ -
 موسيقى؟! ماذا ٖتب أف تسمع؟ -
 إف كانت متوفرة. « رابعّيات ا٠تّياـ.. »«أـ كلثـو»ػ أّي شيء ل -

 شغّلت األغّنية.

 ّرمة؟!أف تكوف ٤تُ « ا١تعازؼ»أال يُفًتض اب١توسيقى و  -
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ـّ   - ٤ُتّرمة! وىل ٭ُتّرـ عاقل ِحَكم ا٠تّياـ، وكلمات رامي، وصوت أ
؟ ىل تظّن حقاً أّف ٚتيالً ٭تب اٞتماؿ ٭ُتّرـ ىذا اٞتماؿ؟  كلثـو

 ال أظّن شيئاً، ولكٍت أعلم أّف من نعمل ٟتساهبم ٭ترموهنا. -
ما قد يُلهب مشاعر اإلنسانية  دعك منهم، فهؤالء ٭تّرموف كلّ  -

 عند البشر.
 اذا ُنساعدىم إذف؟١ت -
 ألنّو، وكما أخربتك سابقاً، ٣ُتّرد عمل. -
 لكّن الناس ٯتوتوف جوعاً، وبرداً، وذْتاً من جراء ىذا العمل. -
كاف الناس ٯتوتوف، وىم ٯتوتوف اآلف، وسيظلوف يفعلوف لعصور  -

قادمة، ٨تُن لسنا إاّل عوامل مسّرعة ٗتتصر مراحل عديدة من 
نكوف قد وفّران على الكثَتين مراحل الوصوؿ للسلطة، وبذلك 

 األمل وا١تعاانة.
 إنّو ٣تّرد تربير متهافت إلقناع أنفسنا برباءتنا ٦ّتا ٭تصل للناس. -
ا ٭تصل ليس تربيرًا اب١ترة. وال أحد بريء. ُكلّنا مسؤولوف عمّ  -

. ىل تظّن أّف اٞتالسُت بعيدًا بصمت ليسوا مسؤولُت عما لغَتان
شاعر اٟتزف واألسى اليت ٭تدث ىهنا؟ ىل تظّن حقًا أّف م

يتشاركوهنا يف احاديثهم وعلى صفحات التواصل ليشعروا ابلرضا 
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عن أنفسهم كافية لتعذر ٢تم ٗتاذ٢تم عن فعل شيء حياؿ ما 
 ٭تدث حو٢تم؟

 ولكّنهم ال يساعدوف من يقتل الناس أيضاً. -
وال ىم يواجهونو وٯتنعونو عن قتل الناس. إف أراد اإلنساف حقيقة  -

فلو القدرة على ذلك، أما النحيب والندب فللقعدة تغيَت شيء 
العاجزين. واآلف، استمتع ابألغنية، ففيها من اِٟتكم ما يفيدؾ يف 

 حياتك. 

ابألغنية. وفيما كاف أبو سعد يهز رأسو طرابً « نستمتع»بقيتنا صاِمَتُت 
ويدخن  «ٝتعُت صواًت ىاتفًا يف السحر..»ابألغنية وىو يتمتم كلمااها 

بعد أخرى، كنُت أفّكر فيما نقلو يل أبو سعد عن ذلك الذي يريد سيجارة 
أـ كلثـو يتسلل اىل افكاري وكاف صوت  «عماليت»التخّلص مٍّت لػ 

 فكّرت يف «ال تشغل الباؿ ٔتاض الزماف..» .ويفصلها واحدة عن األخرى
فليس يف طبع » ما اذا كانت زايرة أيب سعد تلك وحديثو ا١تّطوؿ توديعًا يل.

 اليت ستسكن ا١تنزؿ وتقـو رٔتا، وتلك ا١ترأة ىي بديليت «يايل األماف..الل
بعملي؛ وملَ ال، فا١ترأة تستطيع الوصوؿ اىل أماكن ال استطيع الوصوؿ اليها، 

 وابلتايل ٝتاع ما ال استطيع ٝتاعو.والدخوؿ اىل بيوت ال استطيع دخو٢تا، 
أو رٔتا سيقتلٍت  «قبِل..غٌد بظهر الغيب واليـو يل، وكم ٮتيب الظُن يف ا١ت»

أبو سعد بنفسو، أو يًتؾ األمر لسائقو الصامت، وا١ترأة ىي من ستنظف 



85 
 

 «والصدُر قد ضاؽ ٔتا ال يقاؿ..» .الدماء اليت ستصبغ أرضية ا١تنزؿ بقع
البّد أنّو سائقو، فهو ٭تمل مسّدسو دائما، ومن صمتو ومالمح وجهو، يبدو 

ال توحش النفَس ». «.مالء وا١ترتدينالع»من الكثَت من « ٗتّلص»أنّو قد 
 «ٓتوؼ الظنوف، واغنم من اٟتاضر أمن اليقُت..

اي عامل األسرار علم اليقُت، اي كاشف الضّر عن »عند  انتهت اأُلغنية
فّمد أبو سعد  «البائسُت، اي قابل التوبة عدان اىل ظّلك؛ فاقبل توبة التائبُت.

قدمو وأخرج منو كيساً  يده اىل كيس كاف قد وضعو على األرض بقرب
أسودًا أخرج منو مسدساً. وال حاجة لوصف ما شعرُت بو حينها، ولكّن 
وجهي كاف يُفصح أليب سعد عن بعض ما يب. وضع أبو سعد ا١تسدس على 

 ا١تنضدة وقاؿ مبتسماً ابتسامة بددت ٥تاويف:

 ىذا لك. -
 يل؟! وملَ قد أحتاجو. -
 فقط.ليس ابلضرورة أّنك ستحتاجو، ىو لإلحتياط  -

رٝتة  وومّد يده اثنية اىل الكيس وأخرج منو صندوقًا ْتجم راحة الكف علي
 رصاصات ووضعو اىل جانب ا١تسدس.
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أظّن أّنك تعرؼ كيف تستخدمو. إف مل تعرؼ كيفية استخدامو  -
 ، فليس األمر ابلغ الصعوبة.اْتث على شبكة االنًتنت

 من تلك ا١ترأة؟ -
 ي ىدية لك.ا١ترأة، ظننُت أّنك لن تسأؿ أبداً! ى -
 ىديّة؟! وما ٬تدر يب أف أفعل هبا؟ -
ما تفعلو هبا يعود لك. ولكن عليك أف تبقيها عّندؾ على أيّة  -

 حاؿ.
 سُأسّر هبذه ا٢تدية، وتغمر الفرحة ال ُأريد ذلك. ىل ظننت أّنٍت -

ظننَت أّنٍت سآخذىا وأفعل هبا ما تفعلوه؟ أتريدين أف غرائزي؟ ىل 
 واانت ابلنساء الاليت اختطفوىن؟أغتصبها كما يفعل اولئك اٟتي

قُلت لك، ليس عليك أف تفعل هبا شيئاً، ولكن، عليك إبقائها  -
 «عمياًل او مرتداً »عندؾ، فقد أقنعُت أصحاب األمر أّنك لست 

كما اقًتح البعض، وأّنك لست إال شااًب وحيدًا تعيش بعيدا عن 
أىلك ومدينتك وذلك أتثَت الوحدة عليك قد عرّبت عنو يف 

اريرؾ، وألجل ذلك السبب اقًتح الّبعض أف يرغّبوؾ وال يَنسوا تق
الًتىيب، يف  ركنوا اىل، وأال ي«ا١تهاجرين»فضل كونك من أوائل 

القرار إبىدائها لك، وحيّيت  فاٗتذواىذا الوقت على األقل، 
ولذلك، ورّكز  القرار ورحبُت بو ألنو يعٍت إعطاءؾ فرصة أخرى.
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عند   ؾ اٟتذرابقاءىا معك واٗتاذ إفّ على كالمي ىذا جّيداً، 
كتابتك التقارير القادمة مسألة حياة أو موت ابلنسبة لك؛ 

 فلسُت أستطيع الدفاع عنَك طويال إف مل تساعدين.
فيَم أساعدؾ؟! أال ترى أننا نعمل ٟتساب ٣ترمُت؟ كيف تستطيع  -

 النـو ليالً وأنت تعرؼ جّيداً ما فعلوا، ويفعلوف، ٔتساعدتنا؟
ا؟ أتقصد قتل األبرايء، واغتصاب النساء، وٕتويع ماذا فعلو  -

و  «دريسدف»أمَل يكن سّكاف  األطفاؿ؟ أمل تقرأ التاريخ أبداً؟
كّل   أبرايء؟ أمل يكن فالحو االٖتادي السوفييت أبرايء؟ «ىَتوشيما»

 ةذلك ٦ّتا يفعلو اإلنساف. ما الفرؽ بُت تفجَت نفسك وقتل عشر 
روخ من طائرتك أو سفينتك أبرايء وعدو واحد وبُت اطالؽ صا

، اال يف جرأة األوؿ على النظر يف عيوف أبرايء ةلتقتل عدوًا وعشر 
؟ فيَم ٮتتلف من يغتصب امرأة ألهنا من بلد العدو من سيقتلهم

عّمن يغتصب امرأة ألنو يعّدىا كافرة؟ ىل ٮتتلف حقيقًة من ٬ّتوع 
ا على ٕتويع قرية عّمن ٬توّع بلداً إال يف إٚتاع بعض الدوؿ واتفاقه

ىذا والسماح لذلك ابألكل؟ أال ترى أننا بنو اإلنساف نفعل ما 
نفعل ألننا نرغب بفعلو مّث نقرر بعد ذلك أّف نفس الفعل يصّح يف 
حاؿ وال يصّح يف حاؿ أخرى؟ ولنفرض أيّن ال أعمل ٟتساب 
ىذه اٞتماعة، وإ٪ّتا لصاحل دولة ذات مؤسسات وقوانُت، ودخلت 
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ب، بغض النظر عن سبب اٟترب، مع دولة ىذه الدولة يف حر 
أخرى فغزاها وجّوعت أىلها وشّرداهم وأغتصب جنودىا نساء 

، جدير تلك الدولة، ىل كوين أعمل لصاحل دولة، وليس ٚتاعة
 ما أقًتفو؟ بتخفيف وطء

 تستطيع أاّل تشارؾ يف أفعا٢تا. -
أنت مشًتؾ يف كّل ما ٭تدث منذ ساعة والدتك ووعيك.  -

سألة ا١تسؤولية، ٣تّرد صميت إزاء ما تفعلو دوليت وىكذا، نعود ١ت
 دليل ادانة وتواطؤ يف اٞترٯتة.

ما حقيقة ولكنٍت أٖتدث عن حالنا اآلف. وأظّن أّنك تدرؾ جّيدًا  -
سأقولو، الناس ىهنا جوعى، إهنم ٯتوتوف جوعًا وبردًا وأ١تا. فإف  
كنتم دولة، كاف عليكم توفَت ما يُفًتض ابلدولة توفَته من 

ات، وغذاء، وماء، ودواء، ومرتّبات للموظفُت، وأشغاؿ خدم
للعاطلُت، ودعمًا للمحتاجُت؛ وإف مل تكونوا دولة، فعليكم ترؾ 
رقاب ا٠تلق وتذروىم ٮتتاروف من ٭تكمهم أبنفسهم، ال أف 

 تفرضوا عليهم دولتكم ابلقوة.
ىذه ىي نقطة القوة لدينا. فنحن دولة ولسنا دولة. من ال يعرؼ  -

وضع إال عن طريق اإلعالـ يراان دولة، وبذلك يرغب تفاصيل ال
لنا وا٢تروب من حياتو الفاشلة واللجوء الينا؛ وأىل  االنضماـيف 
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ا١تدينة الذين يعيشوف الواقع يعرفوف جّيدًا أننا لسنا دولة، وال 
يزالوف يؤمنوف ابلدولة ا١تدنية ولذلك ال ٯتكنهم أف يسخطوا علينا 

يت ٗتّلت عنهم، فقطعت عنهم بقدر سخطهم على الدولة ال
مرتّبااهم، وعاملتهم كغرابء يف بلدىم، واعترباهم أعداًء ٢تا، 
وحّشدت ضدىم على أسس قومية وطائفية، وبذلك نكوف راْتُت 
ألننا قد نُرى أرحم عليهم من دولتهم، ومن مّث قد يلتجئ البعض 

 الينا.
ىل كّل شيء عندؾ ربح وخسارة؟ أو.. دعك من ىذا السؤاؿ.  -

عندي سؤاؿ أرجو أف ٕتيبٍت عليو. ىل لديك عائلة؟ زوجة 
 وأطفاؿ؟

 رٔتا يكوف لدي، ١تاذا تسأؿ؟ -
يعيشوف ىنا لتغَّت رأيك كانوا أطفالك وزوجتك  أّف ألنٍت أظّن لو  -

 يف ما نفعل.
و١تاذا سيكونوف ىنا! أان أعمل ىنا، وأتلقى أجرًا لقاء عملي.  -

الفعل أو ذاؾ ما  وليس مهمًا من ينتصر، ليس مهمًا دافع ىذا
ُدمُت أتلقى أجري. سّياف عندي أف اعيش يف ا١توصل، أو بغداد، 
أو طوكيو، أو ساف فرانسيسكو، فكّلها مدف حيث يعيش الناس، 

 وال يعٍت اختالؼ السنتهم اختالؼ طباعهم وغرائزىم.
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ولكنٍت مل آت اىل ىنا من أجل ا١تاؿ. أتيت، واي ليتٍت مل آت،  -
 اه وجهو ولنا فضٌل كبَت يف ذلك.ألكوف يف وطٍت الذي ش

 تنهّد أبو سعد وسكت ىنيهة.

أُنظر، إّنك بال شّك واسع االّطالع، ولديك من ا١تعلومات ما قّل  -
نظَته عند الكثَت من أقرانك؛ ولكّن ا١تعلومات وحدىا ال تكفي 
لفهم الدنيا. معلوماتك جاءت من القراءة. وىنالك اٟتكمة، 

بة. وقد عّلمتٍت اٟتكمة أاّل مكاف واٟتكمة ال أتيت إال ابلتجر 
للعاطفة يف ىذا العامل. يّتفق العقالء على إبقاء شؤوف العمل يف 
العمل. ولكن ما ال يفعلو الكثَتوف ىو ابقاء شؤوف البيت بعيدا 
عن العمل. وأنت ٕتلب شؤوف بيتك، وطنك وأىلك، اىل 

ّن أّنك عملك. و٢تذا ال تستطيع رؤية ما نفعلو كما أراه أان، وال أظ
ستفعل يف ا١تستقبل القريب. ىذه نصيحيت لك: حاوؿ 

 مرىونة، ألّف حياتك ابتت االثنُتاستطاعتك أف تفصل بُت 
بذلك. وىذا األمر سينتهي إف عاجال أو آجال، وبعدىا تستطيع 
عيش اٟتياة اليت تريد، يف ا١تكاف الذي تريد. أّما اآلف فقد أتخر 

وقن من ردة فعلك حياؿ الوقت، وعلّي الذىاب. كنُت شبو م
، ىذا ىو اٝتها، وأان سعيد بذلك. اعنت هبا جّيداً، وإف «فاطمة»
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احتجت ألي شيء تعرؼ كيف تتصل يب. وال تنس ما أخربتك بو 
 حوؿ تقاريرؾ. مع السالمة!

 

هنضُت وسرُت خلف أيب سعد حىت السيارة. مل أنتظره كعاديت حىت يركب 
 اىل كرسيي أماـ اٟتاسوب. ويغادر. أغلقت الباب ا٠تارجي وعدتُ 

انقَضت ساعات وأان احّدؽ يف شاشة اٟتاسوب دوف أف أراىا. كنُت ٦تسكا 
اب١تسدس أقلّبو ٯتينا ومشااًل، اخرج ٥تزف الرصاص منو مث اعيده، وأضع 
فّوىتو يف فمي اترة، وأماـ جبهيت اترة أخرى. مل أكن أفّكر يف االنتحار، 

فّكر. فّكرت يف امور عديدة، فكرُت يف ليس حينها أبية حاؿ، ولكن كنُت أ
أمور غريبة. فكرّت يف ما سأفعل بتلك البائسة التعيسة ا١تلقاة يف احدى 

، ىكذا أٝتاىا أبو سعد. ىل كاف ذلك اٝتها اٟتقيقي؟ مل «فاطمة»الغرؼ، 
أظّن ذلك، فالبّد أنو االسم الذي اطلقوه عليها بعد اكراىها على اعتناؽ 

، كتلك ا١تسكينة، ىل سيحاسبو إلو يغَّت دينو ُمكَرىاً  االسالـ. فكّرت فيمن
يتناوابف على دينو اٞتديد، أـ سيتوىل ذلك إلو دينو القدمي؟ أو رٔتا س

، ىذا اف كاف ألي منهما وجود. ىل تعٍت غَلبة قـو على قـو آخر حسابو
غَلبة ا٢تة القـو الغالب على ا٢تة القـو ا١تغلوب؟ ولو كاف األمر كذلك، 

ال تعفينا اآل٢تة الرحيمة من نزاعااها وٖتّل مشاكلها بنفسها! كيف  فلماذا
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سأبُّت لفاطمة أين لست كالذين أعمل معهم؟ فإف مل أكن مثلهم، ١تاذا مل 
أزؿ أعمل معهم؟ ماذا سأقوؿ ٢تا ويواسيها فيما فعلو هبا من كانت عندىم 

ا اٞتناف ٔتلء قبلي؟ لو كنت ما أزاؿ أؤمن ابآل٢تة وجناهنا وعذااباها لوعداه
العذاب لظا١تيها، ولكٍت مل اعد واثقًا من الوعيد أبشكاؿ  لتُ فمي، ولكِ 

تلك، ولو كانت موجودة فلست أظّن أّف اإلنصاؼ  اآل٢تة ا١تزعومةوجود 
. ١تاذا أعطاين أبو سعد ا١تسدس؟ ىل ىو ابلفعل ٟتماييت؟ فإف  من خصا٢تا

خطَتة اىل تلك  ىل ىيو كاف كذلك، ٦ّتن؟ رٔتا ليحميٍت من فاطمة، 
إف مل تنصع ١تا أريد منها طائعة  معها الدرجة؟ أو رٔتا ظّنوا أين سأستخدمو

اىل اايمي يف ملجأي  «رٔتا»راغبة. آه.. أعادتٍت ىذه األسئلة وىذه الػ 
 ومنفاي خارج العراؽ، ولكم أ٘تٌت لو أين بقيت ىناؾ.

ب حىت حّل ىذه بعض األفكار اليت ابتلعت الزماف وا١تكاف أماـ اٟتاسو 
ا١تساء وبدأ الليل يّلوح يل من النافذة ا١تطلة على اٟتديقة، حىت بدأ الليل 
يُنهي مصاعب البعض ومشّقااهم، ويبدأ معاانة آخرين كثر يشاركوف ىذه 

 ا١تسكينة يف سوء اٟتظ وقساوة األقدار.

 بقيُت ساعة أفّكر يف الطريقة ا١تناسبة للدخوؿ على تلك ا١تسكينة، واي
ا من مهمة. كنُت أان اآلخر أخشى الدخوؿ عليها ومواجهتها، بل لصعوبته

رٔتا كنُت أخشى لقاءىا أكثر ٦تا خشّيت ىي لقياي. ولكن كاف البّد يل أف 
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أقـو بتلك ا١تهمة السخيفة، وٖتّمل الوضع السخيف يف مرحلة ما، فرٔتا مل 
تكن قد أكلت شيئًا منذ أايـ، ورٔتا كانت مريضة أو كانت يف حاجة 

دخوؿ اٟتماـ. مل يكن أبو سعد قد أعطاين من ا١تعلومات ما يكفي، كاف  ل
وأهّنا  «ىديّة يل، أفعُل هبا ما أشاء»وأهّنا  «فاطمة»كل ما عرفتو اّف اٝتها 

 قابعة يف احدى الغرؼ خلف ابب موصد.

انزعُت نفسي حىت أجرباها على القبوؿ. توجهت اىل ا١تطبخ وأخرجت بعض 
فأتو ووضعتو يف صينية وأخذاها اىل غرفة فاطمة. الطعاـ من الثالجة ود

 طرقت الباب مّث أدرُت ا١تفتاح يف القفل وفتحت الباب. دخلُت اىل الغرفة
اال عندما   اليت ال اذكر أين دخلتها منذ جوليت األوىل يف ا١تنزؿ أوّؿ وصويل،

كانت أتخذين نوابت التفكَت فتجعلٍت أذرع ا١تنزؿ وٚتيع غرفو جيئة 
كانت فاطمة واقفة يف احدى زوااي الغرفة ومل تزؿ ملتفحة ابألسود. وذىااب.  

 مقدورىاوقَػَفت يف تلك الزاوية كمن يواجو كلبًا مسعوراً، ولو كاف يف 
 وتنفذ ّتلدىا. مٍت لتهرب ظافرىاٟتفرت اٟتائط أب

 مرحباً! -

 مل ُٕتبٍت.

 ىاّل رفعت ا٠تمار عن وجهك؟ -
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رى اىل اٟتائط خلفها. كانت رفعتو بيد مرٕتفة فيما أسندت يدىا األخ
.  عيناىا متورمتُت من الُبكاء، أو من قّلة النـو

 أرجوؾ! أستحلفك بكل ما ىو غاؿ على قلبك.. -

مل أدعها ُتكمل، فقد عرفت من ارتعاد قَسمات وجهها الصغَت ما تريد 
 قولو، وما كاف اكماؿ ذلك اٟتديث أشّق على لساهنا ٦تا ىو على ُأذينّ.

 يف مأمن ولن ٯتّسك أحد بسوء.. أنِت ال ٗتايف -

الباب خلفي وجلست على األرض فوؽ فراش كاف موضوعًا اىل  أغلقتُ 
جانب السرير. وضعُت صينية الطعاـ أمامي واعتصرت ٥ُتّي فلم أعرؼ ما 

 ٯتكن قولو للمسكينة.

 ألسِت جائعة؟ -
 ال، شكراً. -
 ىاّل جلست؟ -

 زاويتها. دنىّزت رأسها موافقة على مضض وجلست فوؽ هناية الفراش ع

 ما اٝتِك؟ -
 فاطمة. -
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١تاذا أنِت خائفة؟ أعلُم أنك قد قاسيِت الكثَت. وأعلُم أيضاً أّف ال  -
ليس ىنالك  صّدقيٍت، سبب يدعوِؾ لتصديق كلمة ٦تا أقوؿ. لكن

 ما ٗتشينو ىنا. ىل لديِك ثياب غَت اليت ترتدين؟
 نعم، لدي. -

 وأشارت اىل حقيبة اىل جانبها.

تك. سأترؾ الطعاـ ىنا يف حاؿ غَتت حسنًا، ستكوف ىذه غرف -
رأيك. وىاِؾ مفتاح غرفتِك يف حاؿ أردِت اقفا٢تا. غرفيت يف هناية 
الرواؽ، فإف احتجت اىل شيء ال تًتددي يف منادايت. ولكن يل 

 رجاء واحد عندؾ، ال ٖتاويل فعل شيء أٛتق، لسالمة كلينا.

ما كنُت أُلجازؼ  هنضُت وغادرت الغرفة وأان أحس بنظرااها تكاد ٗتًتقٍت.
معها يف أوّؿ ليلة، فرغم شفقيت على حا٢تا كنُت اشفق على حايل أكثر. 
ولذلك أتكدت من إقفاؿ ٚتيع األبواب ا٠تارجية والباب ا١تؤدي اىل سطح 
ا١تنزؿ، وابلطبع مل أنس أف آخذ ا١تسدس والرصاصات واخفيهم يف صندوؽ 

قع توء الرواؽ الذي صغَت أضعو ٖتت سريري. أطفأت أضواء ا١تنزؿ إال ض
اٟتماـ يف هنايتو لتسهيل ا١تهمة عليها يف حاؿ قررت ا٠تروج من غرفتها. 
عدُت اىل غرفيت واستلقيت على سريري أفّكر يف حاؿ فاطمة. وآخر ما 
اتذكره قبل أف يغلبٍت النعاس كاف تشبيها اضحكٍت، وىو أين بعد تفكَت 
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اً، فلسنا اال رفيقي سجن أعمق يف حايل، وجدتٍت ال اختلف عن فاطمة كثَت 
 لكّل منهما جرٯتتو.

 

كانت وتَتة قصف قوات التحالف قد ازدادت عن ا١تعتاد، فبعد أف كنّا 
ننتظر ٝتاع دوي االنفجارات مرة أو اثنتُت كل شهر، أصبح موعدان 
اسبوعياً، أو يوميًا يف بعض األحياف. ترافق ذلك مع آماؿ مكبوتة بُت 

قيها الطائرات بُت حُت وآخر تعد أىل ا١تدينة بػ األىايل تبعثها مناشَت تل
ساعة »، وٖتثّهم على التعاوف مع القوات االمنية استعدادًا لػ «نصر قريب»

، واليت استقرأت من منواؿ ا١تعارؾ الدائرة يف ا١تدف األخرى «الصفر
 وا٠تصومات وا١تساومات السياسية أهّنا ليست قريبة.

ة األايـ األوىل وٕتهمها، أضحت ترد ٖتسنت عالقيت بفاطمة، فبعد قطيع
ٖتّييت بعبارات قصَتة ال ٗتلو من بعض ا٠توؼ وشيء من الكره أيضا. 
وبدأت كذلك، بُت يـو وآخر، تتناوؿ الطعاـ يف حضوري. وبعد ٨تو شهر 

جالسا اىل اٟتاسوب اكتب تقريراً  من ٣تيء فاطمة اىل ا١تنزؿ، وفيما كنتُ 
لى ا١تدينة وأىلها، جلبت يل فاطمة قدح عن اٞتوع وا٠توؼ الذين خّيما ع

شاي. مل أكن معتادًا على شرب الشاي يف قدح صغَت، إال أّف االستثناء يف 
الشاي وعلى وجهها ابتسامة حزف صغَتة،  تلك اٟتالة كاف واجباً. أعطتٍت



97 
 

، ومشاعر السرور ٘تأل جسمي حىت «شكراً »أخذت الشاي من يدىا وقلُت 
 وجهي. مل ُٕتبٍت، أومأت برأسها وغادرت.ارتسمت على أّدؽ تفاصيل 

انتبهت بعد فًتة من بدء فاطمة بًتؾ ابب غرفتها مفتوحًا اىل أهّنا تقيم 
الصالة بعد كل أذاف. ويف احدى ا١ترات كِمنُت ٢تا منتظرًا أذاف الظهر 
فسمعُت خطوااها تبتعد ابٕتاه اٟتّماـ، مث صوت ا١تاء، مث خطوااها مرة أخرى 

تها. ذىبت اليها ووقفت يف ابب الغرفة أراقبها ُتصّلي حىت عائدة اىل غرف
، والتفاتة اىل «السالـ عليكم ورٛتة هللا وبركاتو»انتهت ابلتفاتة اىل اليمُت 

 .«السالـ عليكم ورٛتة هللا وبركاتو»الشماؿ 

 تقّبل هللا! -

 قلت ٢تا بنربة ساخرة.

 مّنا ومنكم. -
 ١تاذا ُتصّلُت؟ -
 ة!ألنّو ٬تب على ا١تسلم الصال -
 مل أسأؿ عن ا١تسلم. أنِت، ١تاذا ُتصّلُت؟ -
 األمر سّياف، أان مسلمة وعلّي اف ُأصّلي. -
 ٫تم.. و١تاذا عليك الصالة؟ -
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 ألنّو أقّل ما ٬تب علينا أف نفعلو لشكر هللا وٛتده على نِعمو الػ.. -
 على ماذا تشكرينو؟ أتشكرينو بعد كّل ما فعلو بك؟ -
 ليس هللا من فعل يب.. -
 .وويل ما يدور يف خلدؾ، فليس ىنالك ما ٗتشين١تاذا سكّت؟ ق -
 ليس هللا من فعل يب ىذا، أنتم فعلتموه. -

، «ىم»نظرُت يف عينيها والدمع يًتقرؽ فيهما. كيف يل أف أّوضح أهّنم 
وأنٍت لست منهم؟ كيف يل أف أقنعها بذلك وأان ال استطيع اقناع نفسي 

، فقد أزاحت عن  ابختاليف عنهم اال يف تفاصيل صغَتة؟! مل يطل صميت
 كاىلي ٛتل الرد على ذلك اإلاهاـ.

أشكره على وجودي ىنا مع انساف مثلك، وىو ٦تا يستحق  -
 الشكر عليو ١تن يعلم ما حّل ٔتن كّن معي.

أعرؼ، أعرؼ.. أو أظّن أين اعرؼ. ىل آذوؾ يف ا١تكاف الذي  -
 جئت منو؟

ري م، بُت حُت وحُت، ال شيء يُذكر؛ عّضة امرأة أفريقية لتأخنع -
عن اداء الصالة ال أظّن أف أاثرىا ستزوؿ عن كفي ما حييت، 

صّي على ظهري وجنيّب حملاوليت ٗتليص احدى البنات ضرابُت عِ 
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الاليت كّن معي من أوربية كاف اهوي عليها ابلضرابت بعقب 
 بندقيتها.

 ىل ذلك فقط؟ -
 أتسأؿ عّما اذا اغتصبٍت أحد كما فعلوا مع أكثر رفيقايت؟ -
 ب أشياء أخرى.نعم، اىل جان -
ـّ القعقاع»ال، رٔتا أان سعيدة حٍظ كما قالت يل  -  .«أ
ـّ القعقاع»من ىي  -  ىذه؟ «أ
 إهنا ا١توكلة بتجهيز النساء قبل ارسا٢تن اليكم. -

ووضعتٍت مرة اخرى جنبًا اىل جنب مع اولئك الوحوش. ملَ ُتصّر على فعل 
قصى ضرر ذلك، مل أدر. رٔتا رأت ما تفعل كلمااها يب فأرادت احداث أ

 تستطيع الكلمات احداثو.

 و١تاذا وصفتِك بسعادة اٟتظ؟ -
ستذىبُت لشخصية مهّمة. وْتسب ما نقلت »كانت كلمااها  -

احدى األخوات عن زوجها، فإنّو شاب أعزب و٭تظى بثقة 
 .«القيادة

ال حوّؿ وال قّوة اال ابهلل. لعنهم هللا، ما اقبحهم! عموماً، دعينا  -
ـّ القعقاع»من   قرأين يف الصالة؟، ماذا ت«أ
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 آايت القرآف طبعاً. وىل ىنالك شيء آخر؟! -
 ال، ولكن.. أين تعلّمت القرآف؟ -
بعدما أخذوان، وأرىبوان، وعذبوان، وأسلموان، قاموا بتحفيظنا  -

أجزاًء من القرآف، ومل يكن ذلك صعباً علي، فأان احفظ منو آايت  
 كثَتة من قبل.

 وأين تعّلمتها؟ -
 عربية.يف الكلية، قسم اللغة ال -
آىا، ٚتيل. اشكري هللا واٛتديو كما شئت. واب١تناسبة، ليس  -

عليِك أف ُتصّلي ىذه الصالة على وجو التحديد. اشكري اإللو 
ـّ القعقاع»الذي تريدين ابلطريقة اليت تريدين. فال  ىنا وال  «أ

 وإف احتجت شيئاً ٤تدداً ألجل صالتك فأخربيٍت. غَتىا.
 شيء؟! مثل ماذا؟ -
 وع، ٓتور، أو إف كاف صليباً فرٔتا ٯتكننا صنع واحد..ال ادري، مش -

 ة ا١تنزؿ.يّل مذىولة، وخرجُت ادّخن يف حديقتركُتها وىي تنظر ا

 

تغَّت الكثَت منذ ٣تيء فاطمة، ليس يف العامل اآلخر خارج ا١تنزؿ، فهنالك يف 
ا١تدينة ال يزاؿ الناس ٯتوتوف جوعًا وبردًا وُحزاًن وقصفًا وذْتًا وحرقاً 



101 
 

تفجَتا. ال يزاؿ أىل ا١تدينة يسًتقوف أمالً من ىنا وأمالً من ىناؾ ليواصلوا و 
 العيش. ال يزالوف يُقّصروف ثياهبم ويطيلوف ٟتاىم لُيبقوا على عائالاهم

ن اٞتلباب لبسَن ا٠تمار فوؽ ا٠تمار، ويضعزاؿ النسوة يوأنفسهم. وال ت
شرفهن وأرواح  افظن علىفوؽ اٞتلباب ليحمُت ما تبقى من كرامتهن، و٭ت

أزواجهن. وال يزاؿ اٞتوع يُنزؿ سياطو بضرابت تًتدد براتبة على ظهور أىل 
ا١تدينة العارية. ويبدو أّف أكثر الناس أتثرًا ىم األكثر اٯتااًن بفكرة الدولة 
وا١تدنية، فهذا استاذ جامعي قطعت اٟتكومة عنو مرتّبو فأخذ يعيل أطفالو 

حد طلبتو، وذلك مهندس يعمل يف ٥تبز من عملو ٤تاسبًا يف ٤تل يعود أل
بعد أف دّمر القصف مشروع ا١تاء الذي كاف يقـو عليو حىت بعد انقطاع 
مرتّبو، وذاؾ طالب دراسات عليا يعمل ٛتااًل يف ٥تزف صديق أبيو بعد أف 

 «ا١تهاجرين»أغلقت اٞتامعة أبواهبا وٖتّولت ١ترعى أبقار ومسكن لعوائل 
للجاف وضع ا١تناىج الدراسية ا١تتوافقة مع فيما غدت مكتبتها مقرًا 

ا٠تياطة، وىنالك دّرسة يف اٞتديدة. ىنا طبيبة تساعد والداها ا١تُ  «اٟتكومة»
أبسناهنا وىي تتفكر يف ما قد ٭تّل  اظافرىا قضمقاض ال تعمل شيئًا سوى 

بلغ عنها أحد ا١توالُت للتنظيم. كّل اولئك، كفاطمة، ٭تمدوف هبا ِعندما يُ 
يشكرونو ألهنم مل يالقوا، بعد، مصَت زمالئهم واصدقائهم القابعُت يف رهّبم و 

، أو األخرين الذين تعفّنت جثثهم يف قعر إحدى «دولة ا٠تالفة»معتقالت 
حفر ا٠تالفة. ال، ففي خارج ا١تنزؿ مل يتغَّت الوضع كثَتاً، فالوضع ال يزاؿ 
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حدث يل منذ ٣تيء  يسَت دو٪تا تعثّر من سيء اىل اسوأ. إ٪ّتا التغيَت ىو ما
فاطمة. مل أَر نفسي هبذه السعادة، وىذا اٟتزف، منذ رحيلي عن بغداد. 
فقدت أعادت يل حركة فاطمة يف ا١تنزؿ ذكرايت والديت وحركتها يف منزلنا 

 أل النسوةنس، وطبخ، وغسل وأشياء أخرى ٦تا ٯتيف بغداد، بُت ترتيب، وك
حبيسة ىذه اٞتدراف، لو مل  بو وقتهن من أعماؿ ا١تنزؿ. لو مل تكن فاطمة

تكن بعيدة عن حيااها، لكانت واقفة تشرح لطالهبا أماـ السبورة الفرؽ بُت 
الفعل والفاعل، لكانت ترتدي تنورة وسًتة نيليتُت فوؽ قميص أبيض، وال 
أعرؼ ١تاذا أٗتيلها دوما هبذا الزي، وبيدىا قطعة طبشور ٕتّر خطوطًا ٖتت  

ورة وتكتب ٖتت كّل كلمة موقعها من أقساـ كلمات ٚتلة كتبتها على السب
أصبحت أعماؿ ا١تنزؿ كّل ما تستطيع القياـ بو.  ،الكالـ؛ ولكّنها حبيسة

وأظّن أّف ذلك ينطبق على والديت أيضًا، فلو مل تكن حبيسة أىلها قبل أف 
 حاجة هبا للتعلم والشهادة، فرٔتا كانت تتزوج والدي، وىم قرروا عنها أاّل 

بها تّوقع ىذه الورقة أو تلك العريضة، أو يف قاعة احملكمة ٕتلس خلف مكت
ٖتاوؿ اثبات براءة رجل بريء، فال أظنها تدافع عن شخص تشك يف 

رٔتا كانت ىي األخرى تدّرس اللغة العربية يف احد الصفوؼ  براءتو، أو
مرتدية ُجّبة بُػّنية، نعم.. فاٞتُبة أليق بعمر والديت من الثياب اليت ٗتيلتها 

اطمة. ولكّن والديت حبيسة، ولذلك فليس لديها إال األعماؿ ا١تنزلية. لف
مألت فاطمة ْتركتها فراغ ا١تنزؿ، وبكالمها القليل الفراغ داخلي. كاف 
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وجودىا الشيء الوحيد الذي يبهجٍت وينسيٍت، مؤقتاً، ما تقاسيو ا١تدينة 
شيء ٭ُتزنٍت وأىلها، فأعود ألعيشو كّل ليلة على فراشي؛ وكاف كالمها أكثر 

ويذّكرين ٔتا تقاسيو ا١تدينة وأىلها، ودوري يف ذلك. ومع أهّنا أصبحت 
تبادلٍت اٟتديث، وتبدأنيو أحياانً، إال أهّنا مل تزؿ مصّرة على اعتباري واحداً 

. وقد «أنتم»بل تصّر على استخداـ  «ُىم»، فلم ُتشر اليهم أبداً بػ «منهم»
بطريقيت يف الكالـ اىل أيب سعد، حيث  ذكرتٍت طريقة فاطمة يف الكالـ ايلّ 

يبدو أّف اٞتميع مشًتكوف يف ٤تاولة النأي أبنفسهم عّما ٭تدث. حّدثتٍت 
فاطمة ببعض القصص اليت كانت تتبادر اىل ٝتعها عن رفيقااها األسوأ حظاً، 
حّدثتٍت عن أشكاؿ التعذيب اٞتسدية والنفسية اليت تعّرضن ٢تا؛ فقد ٝتعت 

سات ٖتّدث رفيقااها بقّصة ضحكن منها ضحكًا كالبكاء.  مّرة احدى اٟتار 
كانت القصة عن احدى الشاابت ا١تختطفات، عرفتها فاطمة؛ فبعد أف 

، وتيقّنو من رفضها ألف تكوف ٤تظّيتو إال اشًتاىا احد اولئك الوحوش
ُمكرىة، وضع مسدسو ٖتت الوسادة يف مكاف يسهل عليها الوصوؿ اليو. 

السالح ووضعتو يف فمها لُتنهي حيااها، انفجر  وعندما سحبت ا١تسكينة
ا٠تبيث ضاحكًا على سذاجتها، حيث كاف قد أفرغ ٥تزف الرصاص من 
ا١تسّدس. قّصت علّي فاطمة الكثَت من تلك القصص اليت كانت كّل 

. وقصصُت عليها أان ، أو ما تبقى منهاواحدة منها تذىب ّتزء من روحي
ىم. حّدثُتها عن شوؽ أىل ا١تدينة بدوري أحاديث أىل ا١تدينة وأخبار 
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اٟتبيس ألصدقائهم ا١تسيحيُت، حّدثتها عن الشموع اليت أضاءىا بعض 
ا١تتسللُت يف الكنائس احملروقة، وحدثتها عن نفسي طمعًا يف أاّل ٖتصيٍت 

ىل تريد أف تقارف نفسك يب؟ ىل تقًتح أّف كال ». أخَرسٍت رّدىا، «معهم»
، مل أستطع اإلجابة، فقد كانت ٤تّقة، وما «ها؟منا حظَي ْترية اإلختيار نفس

فعلتو معها ال ٬تعل مٍّت انسااًن طّيباً، بل ٣تّرد انساف ٭تاوؿ التكفَت عن 
مل يبق لدَي ما أقولو ٢تا، فكّل ما كاف يف رأسي كاف يدور حوؿ فكرة  ذنوبو.

 . «ِمنُهم»واحدة، أنٍت 

 «فاطمة»مل أسأؿ  استيقظت أحد الصباحات وفكرة واحدة تدور يف رأسي،
عن اٝتها اٟتقيقي بعد! كيف حدث ذلك؟ كيف يُعقل أف اتغاضى عن أوؿ 
األشياء اليت يسأؿ عنها الناس الطبيعيوف حُت تعارفهم؟! ولكن مل يكن شيئاً 
من حيايت وحيااها والظروؼ اليت نعيشها طبيعياً، فال َعجب أال يكوف 

 :سألتها ذلك الصباح عن اٝتهاالتعارؼ طبيعيا. 

 فاطمة، ما أٝتِك؟ -
 فاطمة! -

 قالتها مع ابتسامة خبيثة صغَتة.

 ال، أقصد اٝتك اٟتقيقي؛ اٝتِك قبل أف.. -
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 أعرُؼ ما تقصد. ١تاذا تسأؿ؟ -
 ال لسبب ٤تّدد، أعتقد أنّو الفضوؿ، أو حكم العادة. -
ليس الفضوؿ سببًا كافياً. عندما يكوف لديك سبب آخر، قد  -

ال اظّن أنك كنت لتتصرؼ معي ؟ اذا اهّم معرفة اٝتيأخرِبؾ. و١ت
أبسلوب مغاير لو تغَّت اٝتي. وال تنَس، أّنك مل ُٗتربين ما اٝتك 

 !اآلخرأنت 
 ملَ تريدين معرفة أٝتي؟ -
ال أريد معرفتو، ليس اآلف أبية حاؿ. لن يُغَّت اٝتك من نظريت  -

 عنك وتعريفي لك.
 وما ىو تعريفِك يل؟ -
رمُت، ولكنو ليس ، ويعمل مع اجمل«اأُلستاذ»أّنك شخٌص يُدعى  -

ن غَت قصد، أو ْتسن ة ع٣ترمًا بقصد، بل ىو شريك يف اٞترٯت
نّية. و٭تاوؿ ذلك الشخُص فعل ما ٯتكنو لُيكّفر عن الذنوب اليت 

 ساعد يف ارتكاهبا. 
 وىل كّفر عنها؟ -
 ليس حىت اآلف، ولكن يبدو أنّو يسَت يف االٕتاه الصحيح. -

تركتها ّد فيو الطعاـ على الطباخ. وأعادت عينيها اىل القدر الذي كانت تع
دوف أف ُاجيب وتوّجهت اىل غرفيت، دخلت وأغلقت الباب. رحت أذرع 
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تتوّقع أف أفعل؟ لسُت إال مثلها الغرفة طوال وعرضاً. ماذا تريد مٍت؟ ماذا 
أعاين أفعاؿ من وثقُت هبم. فقد وثقت ابٟتكومة والدولة وذىبت اعطي 

اخرى، وىا أان ىنا بعد أف فشلت اٟتكومة ٢تما يف انتخاابت بعد  الشرعية
أيضًا، أو  «فاطمة»يف عملها، بعد أف فشلت الدولة يف ٛتاييت. وتلك 

مهما كاف اٝتها، فلوال فشل اٟتكومة والقوات اليت اّدعت ٛتايتها وبلداها، 
. ولكّنها ىا ىي تطلُب مٍت  ،اان األشبو ْتا٢تا ،١تا كانت ٕتلس قباليت اليـو

زت قوات دولة واقليم عن فعلو. لكٍّت ال ألومها، ال، فهي  أف أفعل ما عج
كالكثَت من البسطاء ا١تظلومُت الذين يتوجهوف ٨تو أمثا٢تم من الضعفاء 

ٯتكن لومو  اقراهنمابللـو والعتاب. وىل ٯتكن لومهم على ذلك؟! فمن غَت 
اال ا١تعتقالت، وما جزاء لـو اٟتكومات  إال اٟتكومات العنيفة القاسية؟

لتعذيب، والقتل؟ ا١تساكُت العاقلوف خيار آمن إللقاء الالئمة، فهم ال وا
ال استطيع لومها، كيف ألومها يعّضوف كما يفعل أرابب اٞتنود واألسلحة. 

الوحدة ألظّن  على عقليوأان أظّن أين احبها! ايللسخافة، فها أان قد أثّرت 
رٔتا أنٍت ُأ٠تبط أين احب األنثى الوحيدة اليت استطيع اٟتديث اليها، أو 

فقط بُت حزين وشفقيت عليها وبُت مشاعر اٟتب. ال أُنكر أهّنا تعجبٍت، 
 حملو عاقل.ولكن أف احبها! ذلك أكرب من أف يت

بعد يومُت أو ثالثة من حديثي وفاطمة عن األٝتاء، ويف حوايل الساعة 
  الثانية بعد منتصف الليل، استيقظت من النـو واألفكار تتقاتل يف رأسي.
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ٍت فعلو كانت األفكار ٚتيعها تدور حوؿ موضوع واحد، ما الذي ٯتكن
 فث الدخافهنضت من الفراش وخرجت اىل اٟتديقة أن للتكفَت عن ذنويب؟

يف ندى الليل. فكّرت يف والديت وكم اشتقت ٢تا. فكّرت يف ما قد يفعلو 
ا ة تتبلور خطة يف ابيل. ال اعرؼ موالدي لو كاف مكاين. بدأت تلك الليل

عنها ، ال اعرؼ مدى عقالنيتها، كّل ما كنُت أعرؼ زَرعها، او كيف ُزرِعت
ت مالئمة، وأهّنا ٖتتاج اىل تفكَت أطوؿ، ولكن ليس يف اٟتديقة. دأهّنا بَ 

ألرض أماـ ابب غرفة فاطمة ا١تقفل، وأخذت ا١تنزؿ وجلست على ا دخلتُ 
ج اىل قّداحة. أدّخن السيجارة بعد األخرى، حىت الحظُت أنٍت مل أعد احتا 

وكأّف الدخاف كاف ماّدة  سيجارة، بعد كل بدأت مالمح ا٠تطة أتخذ شكالً 
مل أكن ألستطيع الشروع  كّلما دّخنت تصاعدت وتَتة البناء.خّطيت، ف

بتنفيذ ا٠تطة قبل أف يطُلع الصباح، وما كاف النـو ليلحف جفٍّت تلك 
 بدأت الليلة. أعددت الشاي، ورحت أصّب الكوب اثر الكوب حىت
 العصافَت زقزقتها، الصوت الذي كنُت ألنزعج منو يف أّي يـو آخر. 

 

حّل الصباح، وىذا صوت خطوات فاطمة وذلك صوت ا١تاء يف اٟتّماـ. 
 جاء وقت وضع أساسات التنفيذ.

 صباح ا٠تَت! ىل ٪تِت جيداً؟ -
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 صباح النور! نعم، ولكن يبدو عليك أنك مل تنم جيداً. -
- ،  كنُت أفّكر..  صحيح، مل أستطع النـو
 فيَم؟ -
يف اشياء كثَتة. البّد أّنك مشتاقة ألىلِك؛ ماذا تعلمُت عن  -

 أخبارىم؟
الشوؽ يقتلٍت، ولكن يطغى على شوقي ٢تم شعور القلق على  -

حا٢تم، والدي على وجو ا٠تصوص، فهو مريض. لسُت أعلم 
شيئا عن أخبارىم، فقد كانت الفوضى تعصف بقريتنا حُت غزو 

د أخذوا النساء الشاابت وعزلوىّن عن الرجاؿ التنظيم ٢تا. فق
والعجائز. وأظّن أهنم خَتوىم بُت اإلسالـ واعالف البيعة للتنظيم 
أو ترؾ بيواهم و٦تتلكااهم والرحيل عن القرية، ولكنٍت لست موقنة 

 ٦تا حدث ٢تم.
 أمل تتصلي هبم منذ ذلك اٟتُت؟ -
ىية يف ال، وكيف ٯتكنٍت ذلك؟! فلم يكن لدينا مثل تلك الرفا -

 ا١تكاف حيث احتجزوان.
 أليس لديك طريقة لالتصاؿ هبم واالطمئناف على حا٢تم؟ -
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ىل تعٍت أّنك ستسمح يل بذلك؟! قد أستطيع ا٬تاد حساب أخي  -
فهو الوحيد يف عائلتنا الذي يستخدـ  «فيسبوؾ»على موقع 

 اإلنًتنت.
 جّيد. ىّيا معي، ولكن بعد أف تُعّدي بعض القهوة لنا. -
 قائق وتكوف القهوة جاىزة. حاضر! ٜتس د -

ذىبُت اىل غرفة ا١تكتب وشغّلت اٟتاسوب يف انتظار فاطمة والقهوة. 
 جاءت فاطمة اىل غرفة ا١تكتب ٖتمل صينية فيها فنجاين قهوة وكأس ماء.

 اجلسي ّتانيب.ىااها عنِك. اسحيب كرسياً وتعايل  -

خبار من اٟتساب الذي كنت استخدمو يف متابعة أ «فيسبوؾ»فتحت موقع 
ا١تدينة وصفحااها، وبعد عدة ٤تاوالت ْتث وجدان حساب أخي فاطمة، 

 فأرسلت اليو رسالة كتبُت فيها:

 السالـ عليكم،

أان شخص أعيش يف مدينة ا١توصل. لدّي معلومات عن أختك. أرجو الرد 
 على رساليت حاؿ قراءاها.

 ال أظّنو مستيقظاً يف ىذا الوقت من النهار، رٔتا بعد ساعتُت. -
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 لّلت فاطمة ملَ لن أتلق رّدا من أخيها يف ىذا الوقت.ع

 ال أبس، لدينا مّتسع من الوقت. -
 ١تاذا تفعل ىذا؟ -
 ١تاذا أفعل ماذا؟ -
 ١تاذا ٗتاطر بنفسك ألجلي؟ -
 . وليست ٥تاطرة كربى على أية حاؿ.«منهم»ألنٍت لسُت  -

 

اىل اٟتديقة  انتظرت فاطمة دوف كلل أماـ شاشة اٟتاسوب فيما خرجتُ 
ن وافكر يف تتمة خطيت، أدرسها جّيدا، أقّلبها مرة بعد أخرى، أْتث أدخّ 

عن عيوهبا واحاوؿ تشذيبها. آنسٍت النظر اىل فاطمة عرب انفذة الغرفة وىي 
جالسة أماـ اٟتاسوب تالعب خصالت شعرىا، تصففها مث تعود لتنثرىا. 

و وجهها أتخر الرد، وحّلت الظهَتة، فقامت فاطمة تعّد طعاـ الغداء لنا تعل
ابتسامة فرح وخطوط قلق ارتسمت على جبينها وٖتت عينيها. أّما أان فقد 
بقيت جالسًا أماـ اٟتاسوب أفّكر يف أيب سعد. ىل ٬تدر يب اخباره ٓتطيت؟ 
ىل ٯتكنٍت الثقة بو؟ مل يكن أبو سعد انساانً أقّل من غَته، ولكّنو كاف يعرؼ 

زماـ القيادة. ولكن كيف يل  مىت يُظهر عاطفتو ومىت يكبتها ويًتؾ للمنطق
حزمت أمري على أف انّفذ خّطيت دوف اخبار ايب سعد؟! صحيح أنٍت قد 
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التنفيذ مهما كاف الثمن، ولكٍت ما كنُت ألخوف ثقة أيب سعد، فقد كاف 
١تا كنُت على قيد اٟتياة. أضف اىل ذلك  ه٥ُتّلصي يف مّرات عديدة، ولوال

 ا٠تطة عليها.أنّو أىّم العناصر اليت يعتمد ٧تاح 

وعليكم السالـ.. أرجوؾ أخي اخربان ماذا تعرؼ عن أخيت. ىل ىي على »
 «قيد اٟتياة؟ اين ىي اآلف؟ من أنت؟

 كاف ىذا رّد أخي فاطمة على رساليت، وجرت احملادثة بيننا ىكذا:

ليس مهّما من أكوف. اختك على قيد اٟتياة، وىي ٓتَت ومل ُتصب  -
 ل ٚتيع أىلها ٓتَت؟أبي أذى. أين تسكنوف اآلف؟ وى

، كّلنا ٓتَت. اٞتميع يقتلهم القلق «دىوؾ»نسكن حاليًا يف مدينة  -
عليها. أرجوؾ أخربان أين ىي، فمنذ أف اختطفها اجملرموف وكّل 

 أايمنا ٣تلس عزاء.
فقط أهنا ٓتَت،  ؾ ووالدتكال استطيع اٟتديث اآلف. أخَت والد -

معوف أخباراً وال ٗتربوا احدا بذلك. أعطٍت رقم ىاتفك، وستس
 طيبة يف األايـ القليلة القادمة اف شاء هللا.

مسحُت الرسائل بعد أف كتبُت رقم ا٢تاتف الذي أعطانيو على ورقة صغَتة، 
 ، وأقفلت الصفحة.«فيسبوؾ»ألغيت حساب 
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 فاطمة! ىل َجُهز الطعاـ؟ أكاد اموت جوعاً. -
 نعم، جاىز. سأصبو اآلف. -

ناولو سوية. سألت عّما اذا رّد أحد جلبت فاطمة طعاـ الغداء وجلسنا نت
على الرسالة. أخذُت وقيت ألوؾ اللقمة يف فمي وأان أنظُر اليها تتحرؽ 

 لسماع اٞتواب.

 نعم، رّد أخوِؾ.. -
 و..؟! ىل ىم ٓتَت؟ والدي؟ والديت؟ أين ىم؟ -
نعم، نعم، كّلهم ٓتَت. ىم يف مأمن. يعيشوف اآلف يف مدينة  -

 دىوؾ.
 ىل ٯتكنٍت أف.. -
اآلف. لقد طمأنتهم على حالِك، وىا انت قد  كال، ليس -

 اطمأننت على حا٢تم.

ال أعلم  »أخذت كفي بُت كفّيها الصغَتين والدموع تسيل على خديّها، 
 «كيف ٯتكنٍت ُشكرؾ..

 ٯتكنك شكري ابكماؿ غداءؾ. -
 حسنًا. -
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أكملنا الغداء وفاطمة تضحك عرب دموعها بُت ٟتظة واخرى وتنظر ايل 
متناف. أعادت ضحكااها اىل ذاكريت حديثي معها عّمن بعينُت مليئتُت ابال

فعل هبا ما فُعل هبا. عندىا ١تعت يف رأسي فكرة صافية ال يشوهبا كدر، 
من فعل هبا ىذا، مل يفعل هللا هبا شيئًا، وىا أان  «٨تن»عندىا أدركت أننا 

احاوؿ التعويض عّما شاركُت يف فعلو. لقد كاف توقيت تلك الفكرة ٦تتازاً، 
ي ذلك اٟتُت كاف اإلٯتاف الذي إّدعيُت التخلي عنو أصلُب ما ٯتكنٍت فف

ٝتعُت فاطمة عصر ذلك اليـو ُتدندف ٟتنا سعيدا وىي ٕتوب  التدرع بو.
 أ٨تاء ا١تنزؿ بنشاط طفلة تلعب وترقص مع رفيقااها يف ابحة ا١تدرسة.

 فزادت دوافعي يف تنفيذ خطيت واحداً.

 

ث اىل أيب سعد بشأهنا. أرسلُت اليو إلستكماؿ خطيت، كاف علي التحد
اخربه بضرورة أف نلتقي ونتحدث، وأجابٍت أبنو مشغوؿ وال يستطيع لقائي 
ذلك اليـو ولكنو سيأيت صباح اليـو التايل. جلسُت طواؿ ذلك اليـو أفّكر 
يف ما سأقولو أليب سعد، وكيف سأقولو، وفيما اذا سأستطيع اقناعو ٔتا 

ره بنّييت يف حاؿ كاف ما اظنو أبيب سعد خاطئا. عزمت عليو، وبعواقب اخبا
أّما فاطمة فلم تزؿ طرِبة لسماع اخبار اىلها، حىت أهنا مل تعد تقسو علي 
بكلمااها كما كانت تفعل سابقا. بت  تلك الليلة أُنِعم التفكَت يف اٟتياة، اهنا 
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د لعبة احتماالت، ولكل قرار نتخذه عاقبتاف، وكاف لقاء اليـو التايل اح
تلك القرارات اليت ٖتتمل النجاح والفشل، وعواقب كّل من النتيجتُت. مل 
أؤمن أّف الدعاء يُغَّت ما ستؤوؿ اليو األمور، ولكٍت موقن أنو يعطي حافزاً 
وشعورًا ابلقوة. يعطي الدعاء شعورًا أبنك لست وحدؾ؛ ولذلك فقد كاف 

 ىذا دعائي:

ستحق ا٠تَت، فوفقٍت ١تا فيو ا٠تَت اللهم وفّقٍت ١تا فيو ا٠تَت. فإف مل أكن أ
 ٢تذه ا١تخلوقة ا١تسكينة.

أفقُت صباح اليـو التايل ويف نفسي اقباؿ على اٟتياة ورغبة يف خوض 
 غمارىا مل أر٫تا يّف قبال. كانت ٘تألين قّوة غريبة ٕتعل صدري يصرخ:

 ىّيا! فليقبل ما ىو ُمقبل. أان مستعد!

ولفاطمة. انتظراها حىت استيقظت أعددُت ذلك الصباح طعاـ االفطار يل 
 وتناولنا طعاـ اإلفطار سوية.

 ماذا بك؟ تبدو نشيطاً على غَت عادتك. -
ال شيء اال ا٠تَت. اليـو يـو مهم، ادع يل أف تسَت األمور كما  -

 أريد.
 عساىا تفعل! اف كاف ما تريده خَتاً. -
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 ىو خَت. -

عور٫تا؟ رٔتا تذّكرت أنٍت مل أضع والدّي يف حساابت خطيت. ماذا سيكوف ش
يظّناف أف ابنهما الوحيد ميت. اي لو من شعور ُمرِىق، أال تعرؼ شيئًا عن 
انساف عزيز عليك؛ فال ىو ميت لتحزف وتنسى وتسلي نفسك بذكراه، وال 
ىو حّي تعرؼ أنو يعيش ىانئا يف مكاف ما. ىل أتصل هبما؟ ال، ليس 

 الوقت مناسباً. سأتصل هبما، ولكن ليس اآلف.

باب ا٠تارجي ودخل أبو سعد. استقبلتو يف ا١تطبخ، وبعد تبادؿ فُتَح ال
 التحااي صببُت لنا الشاي وذىبنا اىل غرفة ا١تكتب.

 ىات، ما عندؾ؟ -
 ال اعرؼ كيف أبدأ. -
 ابدأ من البداية. -
 اريد أف اعيد فاطمة اىل أىلها. -
توّقعت أف تطلب ىذا الطلب يومًا ما، اال أنٍت مل أتوقع أف تفعل  -

 سرعة. ال، وليس األمر ٤تّل نقاش.ذلك هبذه ال
انظر، أعلم أنك رجل عقالين وٖتتكم اىل ا١تنطق. اٝتع مٍت أواًل،  -

 مث احسب احملاسن وا١تساوئ مثلما تفعل يف ٚتيع االمور.
 حسنًا، أٝتعٍت منطقك. -
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أنت قلت اف علّي اتّباع التعليمات وابقاء فاطمة عندي حفاظاً  -
 على حيايت، صحيح؟

 نعم، ذلك صحيح. -
 ذلك يعٍت أف ا١تخاطرة ٘تّسٍت أان وحدي وال شيء عليك. -
 نعم ابلطبع، أخربتك بذلك لسالمتك. -
وأان اآلف أعرؼ أّف سالميت تكمن يف اعادة فاطمة اىل أىلها.  -

فليس إبمكاين مواصلة االشًتاؾ يف ىذه اٞترٯتة بعد اآلف. إّف 
اعاداها أصبحت مسألة وقت وكيفية، وقد ٞتأت اليك ألنٍت 

أّف إبمكانك نصحي وارشادي اىل الطريقة الصحيحة لفعل أعرؼ 
 ذلك، ورٔتا ساعدتٍت ألقـو ابألمر من دوف مشاكل.

 ال ٯتكن القياـ هبذا األمر من دوف مشاكل. -
حسنًا، حسناً، ألقـو ابألمر وتكوف عواقبو علّي وحدي، وال  -

يتضرر أحد سواي. أنت قلت أننا ٚتيعنا نتحمل ا١تسؤولية، و٢تذا 
أٖتمل مسؤولية قراري كاملة. أعرؼ أّنك ال ترغب يف فأان س

ابقاءىا، أو غَتىا، على ىذه اٟتاؿ. وأعرؼ أهنا ابلنسبة لك ٣تّرد 
 أضرار جانبية البّد منها، ولكنها ليست كذلك ابلنسبة يل.

 أٖتّبها؟ -
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ىل ٬تب على االنساف أف ٭ُتّب انسااًن آخر لكي يعاملو  -
 ابنسانية؟!

 ك.انك ٖتبها. أٝتعٍت خطت -
أعرؼ أف ليس ابإلمكاف ايصا٢تا اىل مكاف آمن عرب خطوط  -

التماس مع اقليم كردستاف، ولذلك احتاج اليصا٢تا اىل داخل 
اٟتدود السورية، اىل حيث كنُت أسكن قبل ٣تيئي اىل ىنا. لدي 
ىنالك اانس أثق هبم، وأظّن أهنم يستطيعوف اخراجها من مناطق 

الًتتيب العاداها اىل اىلها.  سيطرة التنظيم اىل تركيا مثال، ومث
 أحتاجك يف ايصا٢تا اىل سوراي.

 وتريد جّري أيضاً اىل االشًتاؾ معك؟! -
-  . لن تكوف مشًتكًا يف شيء. سأتلقى أان وحدي كامل اللـو

اوصلٍت اىل ىناؾ وسأعود معك اىل ىنا، وأٖتمل كامل ا١تسؤولية 
 أماـ التنظيم وسأنفي علمك أو صلتك أبّي ٦تا فعلتو.

 أبو سعد عن الكرسي وأشعل سيجارة وىو ٭تدجٍت نزواًل وصعوداً. هنض

حسنًا، لقد أوضحَت وجهة نظرؾ برباعة. آتيك غدًا لنكمل  -
 اٟتديث. لدي اآلف اجتماع مهم وعلي ا١تغادرة.
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خرَج سريعًا دوف أف يُلّمح اىل ما سيفعل. ومل أقرأ يف وجهو أي تعبَت. ىل 
ل علي ا٢ترب وأخذ فاطمة معي؟ أين أمال يف موافقتو؟ ى االنتظارعلّي 

سأذىب هبا؟! ىل سيسلمٍت اىل التنظيم، ورٔتا أليب الرضواف، أـ أنو 
 أفعل. ذاسيساعدين يف مسعاي؟ مل أدر فيم أفّكر، مل أدر ما

كانت   وقفُت يف اٟتديقة ساعة ألتمس دؼء مشس العصر ا٠تجولة.
مل يسر  ٟترارة.مسامات وجهي تعتصر ذرات ا٢تواء فًتتشف منها ذريرات ا

حديثي مع أيب سعد ابلطريقة اليت ارداها، فقد كنت أنتظر منو جوااًب صر٭تاً، 
موافقة كاف أـ رفضا. ولكنو مل يبح يل ٔتا ينوي فعلو، فجعلٍت أترنح بُت 
أفكار االنتظار، نفس االنتظار الذي عانيتو حينما كنت أرقب ظهور نتائج 

سأُرفض؟ ماذا سأفعل عندما يتم القبوؿ للكليات. ىل سيتم قبويل؟ ىل 
رفضي؟ فكّرت ابالتصاؿ بوالّدي واخبارىم بكل ما حدث يل منذ عوديت 

حايل فتبعث يّف الشجاعة ب اىل العراؽ، أف أٝتع بكاء والديت وىي تند
وأبكي أان أيضا وازيح بعض اٟتمل عن صدري. أٝتع والدي وىو يطمئنٍت 

بٍت مشورتو، أف يُغدؽ علّي بعض ، أف يه«إّف بعد الُعسِر ُيسرا»وٮتربين 
اٟتكمة اليت صبغت شعره فأحالت خصالتو بيضاء ورماديّة. لكنٍت ٘تالكُت 
نفسي، وقررت أال أقـو أبي خطوة حىت ألتقي أاب سعد يف اليـو التايل 

 واعلم عمق البئر الذي ألقيُت نفسي فيو.
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 كيف سارت األمور؟ -

جلس معها ولكٍت مل أكن سألت فاطمة وىي تتناوؿ طعاـ العشاء. كنُت ا
آكل شيئًا، وكيف أستطيع! كانت األفكار ٘تأل رأسي، وشعور ابلغثياف 

 والقشعريرة يتنّقل يف ابقي اجزاء جسدي.

 ال أعلم، غدا سنرى. -

 ، تركتها وذىبت اىل غرفيت. كاف الوقت ال يزاؿ مبكرًا على ٤تاولة النـو
ي الوردي تبعث فأخذت أقرأ يف أحد كتب علي الوردي. كانت كلمات عل

. أحّس عندما أقرأ كتاابتو «اآلخرين»يّف ا٢تدوء دائما؛ رٔتا ألنو يتكلم عن 
أبنو ٮتاطبٍت، يُفضفض يل، ٮتربين هبمومو اليت سببتها عقوؿ الناس وطريقة 
تفكَتىم، فيبعث يّف اإلحساس أبين لست واحدا منهم. يبعث يّف اإلحساس 

خرين فيغمرين شعور أبفضلييت أبنٍت صديقو الذي يبادلو اآلراء عن اآل
 وا٨تطاطهم، بقدريت وعجزىم، ابنفتاحي وتقوقعهم.

، والشمس ال تكاد اهرب من غيمة حىت يسوده اٟتزفكاف الصباح كئيبًا 
تقع يف فخاخ غيمة اخرى. ومع أّف الشتاء كاف قد وىّل منذ أشهر، ومن 

لوي من بعده وىّل الربيع، إال أّف رعشة صغَتة كانت تضرب اٞتزء الع
جسمي بُت حُت وحُت، ٦تا أجربين على اغالؽ انفذة غرفة ا١تكتب. كنُت 
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أجلس أماـ اٟتاسوب أتصّفح اإلنًتنت وأدّخن السجائر وأقضم أظافري 
مثل مدمن ترؾ مادة ادمانو مكرىا. ١تاذا أتخر أبو سعد؟ لكنو قاؿ أنّو 

ة واسعة ٘تتد كلم  «غدا»، ومل يقل مىت يف الغد. اال يعلم أّف «غداً »سيأيت 
ألربع وعشرين ساعة؟! كاف عليو أف يكوف أكثر دقة. أيظّن أف ليس لدي 
ما افعلو سوى انتظاره؟! ولكن، ليس لدّي ما أفعلو سوى انتظاره، فجميع 

 ما ٯتكنٍت فعلو متعّلق بو.

ظننُت أين ٝتعت صوت طرؽ على الباب ا٠تارجي ولكٍت مل أكن متأكداً 
فاطمة، وقفت عند ابب غرفة ا١تكتب وأخربتٍت فأعرتو ُأذان صّماء. جاءت 

أف الباب ا٠تارجي يُطرؽ. ىل آخذ ا١تسدس معي؟ لو كاف أبو سعد لكاف 
، أو فرقة خاصة جاءت ألخذ فاطمة مٍّت، «اٟتسبة»دخل. رٔتا ىم رجاؿ 

وأخذي أان أيضا وأتدييب. اي ا٢تي ماذا فعلت هبذه ا١تسكينة! كانت تعيش 
سعيدة »ّر اىل حيث لن تقوؿ عن نفسها أهنا ىنا يف مأمن واآلف سُتج

؛ وكّل ذلك ألاننييت، كّل ذلك ألنٍت قررت، دوف أف استشَتىا «حظ
وأوضح ٢تا ا١تخاطر احملدقة هبا، أهنا ٬تب أف تعود اىل أىلها. وأان؟ ماذا 
سيفعلوف يب؟ وماذا سيفعلوف أبىلي؟ فليس األمر وكأهنم ال يستطيعوف 

ولوف و٬تولوف وينفذوف عمليااهم يف دوؿ العامل الوصوؿ اليهم! فها ىم يص
العظمى، فكيف يف دولتنا الفاشلة ىذه! نعم سآخذ ا١تسدس معي، فرٔتا 
يكونوف قد أرسلوا شخصًا واحدًا أو اثنُت فقط، وٮتافاف وتراجعاف عندما 
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اىددىم ابلسالح فأشًتي لنا بعض الوقت. ولكن رٔتا يكوف ذلك أاب سعد 
 أنو مل يفعلها قبال!على الباب، فليس وك

أخذت ا١تسدس وأدخلتو يف حزامي عند ظهري وأرخيت فوقو القميص 
وذىبت أفتح الباب ا٠تارجي. كاف أبو سعد يقف أماـ الباب ينظر اىل 
البيوت ا١تصطفة على اٞتهة ا١تقابلة من الشارع واصابعو تداعب مسبحة 

يمٌت. إلتفت صفراء بنفس لوف االصبعُت السبّابة والوسطى من كف يده ال
 ايل ودوف أية مقدمات:

 مرحبا، ١تاذا تُريد اعاداها؟ -
 أخربتك ابلسبب وراء ذلك! -
أعٍت ١تاذا طلبت مٍت اعاداها ىي، ومل تتطرؽ اىل أف ُأخرجك  -

 أنت؟
ال أعلم.. رٔتا ألف اعاداها، مع ما ٖتتويو من مصاعب، أسهل من  -

نظيفة خروجي؛ رٔتا ألنٍت مشًتؾ أصال يف جرائمنا وىي مل تزؿ 
وتستحق فرصة ال استحقها. رٔتا ألنٍت اويف بعهد الوالء الذي 

 قطعتو لك يف لقاءان األوؿ.
 تعرؼ أّف ىذا األمر لن تكوف هنايتو جّيدة ابلنسبة لك؟ -
 نعم، أعرؼ. وأان مستعد لتحّمل العواقب. -
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حسنًا، ما دمت قد فكّرت ملياً يف االمر، أكمل ما عليك إكمالو  -
ائق بعد يومُت أو ثالثة وأيخذكما اىل حيث واستعد، سيأتيك الس

 تريد. ُتسّلمها لألشخاص الذين ٖتدثت عنهم، وتعود مع السائق.
 شكراً لك! -
 حاوؿ أال تفسد االمر. -
 لن أفعل، أعدؾ. -
 مع السالمة. -
 اىل اللقاء. -

عدُت اىل الداخل وال أكاد اصّدؽ أّف ذلك كاف أبو سعد وأّف ذلك 
مل أكد اصّدؽ أّف أاب سعد وافق على  اٟتديث قد جرى بيننا كما جرى.

ُخطيت اليت بدت ٣تنونة حىت ابلنسبة يل. ىل ُأخرب فاطمة هبذه األنباء؟ مل 
تبقى و أعتقد أّف تلك فكرة جّيدة، فلرٔتا طرأ أمٌر ما وأجّل أو ألغى العملية 

 الفكرة معشعشة يف رأسها، وقد تقـو ٔتا يضّرىا ويضّرين.

 متجواًل يف مدينة ا١توصل، فقد ال أراىا مرة قررُت أف أقضي اليـو التايل
اثنية. فأان أعرؼ جّيدا حجم ا١تخاطر اليت ٖتيط ٔتثل ىذه الرحالت. فلو 
فرضنا أّف سائق أيب سعد يستطيع العبور بنا من خالؿ نقاط التفتيش التابعة 
للتنظيم دوف مشاكل، يبقى خطر قصف الطائرات اٟتكومية وطائرات 
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ت عجزىا عن التفريق بُت األىداؼ ا١تدنية والعسكرية يف  التحالف اليت أثبت
كثَت من األحياف. مث إف ّ٘تت رحلة الذىاب بسالـ، سيتبقى امامي رحلة 
العودة. وقد يبدو دافعي يف العودة غريبا لكل من مل يعش أجواء ا٠توؼ 
واٟترب، ولكّنو يبقى دافعًا معقوال. إّف عوديت اىل ا١توصل ليست مبنية على 

الء أليب سعد فحسب، ال بل ىنالك والداي أيضاً، فهرويب من التنظيم الو 
سا١تًا قد يعٍت ايقاعهم األذى بوالدّي انتقاما مٍت، أو حىت ا١تساومة عليهما 
ألعود. إّف عوديت اىل ا١توصل تعٍت أنٍت سأٖتمل العقوبة، مهما كانت، 

ىذا ا٠تيار  وحدي؛ وعلى الرغم من صعوبة ٖتّمل عقوابت التنظيم، اال افّ 
يبقى أىوف من عيشي آمنًا ألـو نفسي على ما أصاب والدّي. أخربُت 
فاطمة أبف ُٕتّهز أشياءىا وتضعها يف حقيبة واحدة ألننا سننتقل اىل منزؿ 

 آخر.

 مىت؟ اىل اين؟ -
لست متأكدا من اإلجابتُت، ولكن خالؿ اليومُت القادمُت اىل  -

.مكاف ليس بعيدا كثَتا. احزمي حقيبتِك الي  ـو
 حسنًا. -



124 
 

اهنمكت فاطمة يف حـز أشياءىا حىت موعد العشاء. ذىبُت بعد تناوؿ 
العشاء اىل غرفيت اخطط اين سأقضي اليـو التايل. بقيت على ذلك 

 لساعات قبل أف يتسلل النعاس اىل عيٍّت فلم اقاـو وأ٩تت لو.

استيقظت يف الصباح ومل تكن فاطمة قد استيقظت بعد، فكتبت ٢تا 
ورقة صغَتة ووضعتها يف ا١تطبخ اىل جانب ابريق الشاي.   مالحظة على

 كتبت ٢تا على تلك الورقة:

 صباح ا٠تَت!

لدّي بعض االعماؿ يف ا٠تارج. قد أأتخر حىت ا١تساء. ال تنتظريٍت على 
، فال تفتحي الباب ألي أحد. وال تعدي  الغداء. ال انتظر أحدا اليـو

 الطعاـ، سأجلب طعاـ العشاء معي.

 ما أعود :( أراؾ عند

 

ل يف اماكن مل اجرهبا إلفطار يف ا١تنزؿ، فقد قررت أف آكمل أتناوؿ طعاـ ا
مث أخذت مشااًل عند هناية الشارع  «جامعة ا١توصل»بعد. انطلقت اىل شارع 

، وسرت ٔتحاذاة جدار اٞتامعة «نفق اٞتامعة»او ما يسميو أىل ا١تدينة 
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، ؤتا «ا١تعهد التقٍت»مث  «التقنيةالكلية »و  «االعدادية الصناعية»مرورًا بػ 
حيث كانت تُقاـ مهرجاانت الربيع قبل  «االحتفاالتمنصة »تبقى من آاثر 

وسوقو وعربت اٞتسر القائم  «ا١تُثٌت». ذىبُت نزواًل اىل حي 2003عاـ 
وشارع  «دورة سيديت اٞتميلة»، مث صعودًا ٕتاه «ا٠توصر»فوؽ هنر 

قبل أف تزيلها  «حاملة اٞترار» ٘تثاؿ قف. خرجُت اىل حيث كاف ي«الزىور»
على مشايل،  «ا١تشراؽ». أخذت ٯتينًا فأصبح حّي «خطوراها»اٟتكومة لػ 

البقالوة الشهَت. سرُت قليال حىت  صانع «أٛتد اٟتلواين»وكذلك أصبح 
وبقااي أعماؿ الطريق ا١تُجّسر الذي كاف قيد اال٧تاز  «ا١تُثٌت»وصلُت تقاطع 

على ا١تدينة. ركبُت من ىناؾ وسارت يب السيارة عندما سيطر التنظيم 
، «النيب يونس»عند بداية سوؽ  «الدركزلية»صعودًا ونزلُت يف شارع 

دخلُت السوؽ وقطعتو مرورًا بباعة الساعات، وعرابت ا٠تضار، و٤تالت 
. واٞتالبيب النسائيةاأللبسة اليت أصبحت ال تبيع سوى أنواع النقاب 

١تأكوالت ومطاعم ا١تشوايت الصغَتة، وعيادات ٤تالت ا دانتهى السوؽ عن
األطباء الذين كانوا قد ىربوا خوفًا على حيوااهم، مّث عادوا خوفًا على 
حيوات أىاليهم و٦تتلكااهم. انتهى السوؽ وأماـ عيٍت منظر خّزاف ا١تاء عند 
مقربة النيب يونس واىل اليمُت قلياًل أطالؿ جامع النيب يونس. ركبُت مّرة 

 «اإلعدادية الشرقية»ترجلُت يف جانب ا١تدينة األٯتن عند بناية أخرى و 
حيث  «حلب»فمشيُت ٖتت قناطرىا وتناولت طعاـ اإلفطار يف رأس شارع 
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ا١تطاعم اليت تقّدـ ما لّذ وطاب ٦تا يؤكل صباحا. مألت معديت وواصلت 
حيث ٤تالت صانعي األحزمة اٞتلدية، وابعة  «حلب»السَت عرب شارع 

ابب »لداخلية. أخذت ٯتينًا يف منتصف الشارع متوجها اىل ساحة ا١تالبس ا
 «الدّواسة»ا١تخصصة للحافالت ومنها، عرب ٦تر ضّيق، اىل شارع  «الطوب

٣تمع الشباب، حيث ازدىرت فيما مضى ٔتحاؿ التسجيالت، ومقاىي 
اليت  «الرومانسية»الشيشة، وعرابت بيع أشرطة واقراص األغاين واألفالـ 

مكاف مأكل،  «الدواسة»إال للمعارؼ. أّما اآلف فقد أصبحت ال تُباع 
ومشرب، وشراء مالبس؛ مل تعد ٖتتوي خصوصّيتها السابقة يف كوهنا مكاانً 

. فا١تراىقوف ٤تبوسوف يف «الساقطوف»، و«اٞتريئوف»، و«ا١تراىقوف»يراتده 
ف مل مناز٢تم، وقد فقد اٞتريئوف جرأاهم وٗتلوا عنها مقابل حيااهم، والساقطو 

موظفُت  قد يقطفوف ٙتار سقوطهم، فهم اآلف «الدواسة»يعودوا أيتوف اىل 
مل يتغَّت فيهم اال ثياهبم وشعر وجوىهم.  يف دواوين دولة التنظيم؛اثبتُت 

 «جامع النيب شيت»، وزرت أطالؿ «جامع النيب جرجيس»ذىبُت اىل بقااي 
قوؼ عند ا١تهجورة. أطلت الو  «كنيسة الساعة»وأبطأت ا٠تطى أماـ 

اليت أستعارت ا١تدينة اٝتها؛ اٞتامع  «اٟتدابء»ومنارتو  «اٞتامع الكبَت»
الذي أراد التنظيم تفجَته ىو اآلخر لوال وقوؼ أىل ا١تدينة يف وجهو 
معارضُت. كاف علّي الدخوؿ اىل أقرب اٞتوامع عند كل أذاف وأداء 

اسبتهم يل. و٤ت «اٟتسبة»الصالة، أو التظاىر بذلك، لتفادي مساءلة رجاؿ 
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أفعاؿ اإلنساف ولذلك أرفض  ليس األمر أنٍت مل أزؿ أّٛتل هللا مسؤولية
فقد أيقنت أف ما ٭تدث لإلنساف يتحّملو اإلنساف وحده.  . ال،الصالة لو

وكما أننا نستطيع احداث الضرر، فإننا نستطيع ٕتنبو أو اصالحو، فها أان 
ابهلل، اإلٯتاف أبي إلو،  احاوؿ اصالح ما شاركت يف افساده؛ أّما االٯتاف

نظيم ليس ىو الذي خلق رغبة االصالح داخلي، فها ىم أوالء جنود الت
نوف ذلك على األقل، ويفعلوف ما ال يستطيع تصوره يؤمنوف ابهلل، أو يظ

عقل، وقد فعل مثلهم الكثَتوف ٦تن آمنوا آب٢تة او ٦تن مل يؤمنوا أبي. أعرؼ 
وف اىل دفعة معنوية، اىل تربيتة على كتفي جّيدا أّف اٯتاين ابهلل أقرب ما يك

ٗتربين أّف أجر عملي ٤تفوظ يف مكاف ما، ُٗتربين أّف ٤تاوليت يف اإلصالح لن 
تذىب سدى حىت وإف ابءت ابلفشل. مل أستطع اىل اآلف فهم اولئك الذين 
يربطوف األٯتاف ابهلل أبداء الصلوات، مل أستطع فهم كيف أهنم يعتربوف من 

صحيحة كافرًا ابهلل ونعمو فيما  ىمات معّينة بكيفّيات يروهنا ال يؤدي حرك
 ؼٯتكن أف يُغفر ١تن يُزىق األرواح الربيئة. نعم، أان اؤمن ابهلل؛ ونعم، أعر 

أنو طلب من ا١تؤمنُت بو أداء الصالة، كٌل حسب دينو، لكٍت ال اؤمن ومل 
على البقية  يتبادر اىل معرفيت أنو قد طلب من بعض الناس أف يكونوا رقباء

فيكرىوهنم على أداء الصالة أو فعل غَت ذلك ٦تا ٬تتهد اولئك يف اضافتو 
سبب وجيو يف تظاىري أبداء الصالة وعدـ لَ ذلك باىوا بتدينهم. إّف ليت

ليست ا١تسألة تتعّلق اب١تبادئ، فاألمر ببساطة أنٍت ال اريد فعل و أتديتها. 
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ع اآلخرين أبين أفعلو ألف ذلك، ليس اآلف بكل األحواؿ، ولكن علّي إقنا 
 على ذلك. ،اىل حد كبَت ،بقاء رأسي متصالً ّتسدي يعتمد

ذىبت اىل نفس ا١تطعم الذي أخذين اليو أبو سعد أوؿ وصويل. أخذت منو 
رٔتا يبدو األمر شاعراي: أف أتناوؿ وجبيت طعاـ العشاء وعدت اىل ا١تنزؿ. 

من نفس ا١تكاف. ولكن ال األخَتة يف ا١تدينة اليت قد تكوف األوىل ووجبيت 
ٯتكن التغاضي عن الطعم الذي يًتكو تناوؿ الطعاـ من ذلك ا١تكاف يف 
ذاكرة اللساف، ال ٯتكن التغاضي عن الرائحة اليت يًتكها خليط البصل 
والسّماؽ ا١تعّبق برائحة الكباب، وا١تعالؽ ا١تشوي يف ذاكرة األنف، وال 

لوى بُت صفي األسناف التغاضي حىت عن ملمس أرغفة ا٠تبز وىي تت
وتتقلب بُت جنبات الفم. تناولنا العشاء ويف عيٍَت فاطمة الكثَت من األسئلة 
اليت أبقتها سجينة العينُت العسليتُت. كنت أتوقع حضور سائق أيب سعد 
صباح اليـو التايل، فسألُت فاطمة عّما اذا كانت قد اكملت ترتيب 

تناـ مبكّرة فقد يكوف موعد اشياءىا فأجابت ابال٬تاب. طلبت منها أف 
 رحيلنا اوائل الصباح.

مل أيت سائق أيب سعد قبل الساعة العاشرة من صباح اليـو التايل. دخل اىل 
ا١تطبخ ودفأ الشاي، صّب لو كواًب وأخذه اىل اٟتديقة يف انتظاري وفاطمة. 
 . ارتديت ثيايب وأخذت معي سًتة اضافية على الرغم من دؼء ذلك اليـو
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ٛتل شيئا غَت تلك السًتة. ذىبت آلخذ حقيبة فاطمة وأضعها يف مل أكن أ
 السيارة.

 أين حقيبتك؟ -
 ىا ىي. -
 ا ألضعها يف السيارة.ىااهِ  -
 ألن أتخذ أشياءؾ؟! -
 ال، سيأتوف هبا الحقا. -

بدت فاطمة يف ريب من قصة انتقالنا اىل منزؿ آخر وظهرت على مال٤تها 
 ار.عالمات ا٠توؼ فحاولُت ا٢تاءىا عن تلك األفك

ىل تذكرين أوؿ ٣تيئك ىنا؟ كنِت ترتدين الثياب نفسها، ىذه  -
 العباءة نفسها، وكذلك غطاء الرأس والوجو.

نعم، ويراودين نفس الشعور ابالختناؽ. وكأّف سجنًا واحدًا ليس   -
 فيكوف علّي أف احبس وجهي وأنفاسي أيضاً! كافياً 

من عسى أف تتغَّت األحواؿ، وتتخلصُت انِت وٚتيع ا١تساكُت  -
 سجونكم. ىّيا اآلف، علينا الذىاب.
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خرجنا مباشرة اىل السيارة وركبنا يف انتظار أتكد السائق من إقفاؿ أبواب 
ا١تنزؿ. ركب السائق يف مقعده وبدأت الرحلة. مل يتحّدث أٌي منا خالؿ 
الطريق، وفيما كاف السائق يبدو معتادًا على مثل ىذه الرحالت، كانت 

ابدية على وجهي ووجو فاطمة. وأظّن أّف فكر عالمات القلق والتفكَت 
فاطمة كاف مشغوال يف ٤تاولة توّقع وجهتنا، أّما أان فقد كنُت افكر يف 
ا٠تطوات القادمة، وعلى وجو ا٠تصوص ا٠تطوة التالية لتوصيل فاطمة 
وتسليمها مث عوديت اىل ا١تدينة. مل ُتصادفنا مشاكل ُتذكر يف طريق الذىاب 

ف يف طريقنا اال عدد من نقاط التفتيش التابعة للتنظيم اىل سوراي، فلم يق
اليت اجتزان أسهلها ابلسالـ وبعض الكلمات، فيما اضطّر السائق إلخراج 

 ورقة عليها اختاـ كثَتة أبلواف ٥تتلفة لعبور نقاط التفتيش االكثر صعوبة.

مل نتوقف يف الطريق، ووصلنا غايتنا بعد ساعات قليلة. نزلُت من السيارة 
وفتحُت الباب ا٠تلفي لتنزؿ فاطمة فيما أحضر السائق حقيبة فاطمة من 

 السيارة.

 كم من الوقت ٖتتاج؟ -

 سألٍت السائق.

 ال أعلم، ساعتُت، رٔتا ثالث. -
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 حسنًا، سأعود ألخذؾ بعد ثالث ساعات. -

 ركب السيارة وانطلق.

 ماذا ٭تدث؟ أين ٨تن؟ -

عض البكاء الذي غطاه سألت فاطمة، وأكاد امّيز الرعشة يف صواها ورٔتا ب
 ا٠تمار على وجهها.

 ستعلمُت بعد قليل. -

 ، جاء ابن مضيفي راكضاً من بعيد.«عمو استاذ! عمو استاذ»

 كيف حالك ٛتودي؟ -
 ٓتَت، عمو استاذ. -
 اين اباب؟ -
 عند اٞتَتاف. -
 وماما؟ -
 يف الداخل. -
 ادخل واندىا. -
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جة ، خرجت زو «ماما، عمو األستاذ يف ا٠تارج مع امرأة تلبس األسود»
بة تدعوان للدخوؿ. دخلنا وجلسنا يف غرفة ا١تعيشة فيما مضيفي مرحّ 

ارسلت ابنها لينادي والده ويعلمو ْتضوري. جاء مضيفي وبعد الًتحيب 
 زوبعض أحاديث اٟتنُت، طلب من زوجتو أف أتخذ فاطمة لًتاتح قبل جهو 

الطعاـ. أخربُت مضيفي أبىّم األحداث اليت حصلت معي منذ رحيلي، 
تو بسبب ٣تيئي وحاجيت لو، وأنّو الوحيد الذي أثق بو ليعيد فاطمة اىل وأخرب 

أىلها. أخربين أبف يف األمر صعوبة ولكنو يستطيع تدبر األمر ابالتفاؽ مع 
من يثق هبم من ا١تهربُت. سألٍت مستغرابً كيف ٯتكنٍت التفكَت ابلعودة، وملَ ال 

طرة التنظيم. حاولت كلينا من مناطق سي  إبخراجانضّم اىل فاطمة فيقـو 
جاىداً افهامو مدى صعوبة األمر، فلم يفهم، فعفت احملاولة واخربتو أبنٍت ال 
استطيع فحسب. قضيُت الكثَت من الوقت الثمُت يف اقناع مضّيفي أبخذ 
بعض النقود اليت البّد سيحتاجها يف عملية اخراج فاطمة اىل تركيا. مل أيخذ 

 منها وأنٍت ال احتاجها كما سيفعل ىو.النقود حىت أتكد أّف لدي الكثَت 

فيها،  أسكنتناولنا طعاـ الغداء مّث أخذُت فاطمة اىل الغرفة اليت كنُت 
وحدثتها عن جوانب من حيايت يف منزؿ مضّيفي، وقريتو. أخرباها كيف أّف 

 بدأ من ىذا ا١تنزؿ. «األستاذ»لقب 

 أان سأرحل بعد حوايل ساعة. -
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 وأان؟! -

م على وجهها وكتم أنفاسها وىي تنظُر ايل وأان تساءلت وا٠توؼ قد خيّ 
 اكاد أدمع وعلى وجهي ابتسامة عريضة.

أنِت ستمكثُت ىنا مع مضّيفي وعائلتو يومًا أو اثنُت حىت يدبّر  -
 أمر اخراجك اىل مكاف آمن وتتصلُت أبىلك فيأتوف ألخذؾ.

بدأت فاطمة البكاء ومل تسكت. تقدمُت اليها، وبعد تردد وضعت كفي 
رأسها اداعب شعرىا. ىل كانت تلك دموع الفرح؟ ىل كانت حزينة على 

على فراقي؟ مل أعلم. أخرجُت من جيب سروايل قصاصة الورؽ اليت كتبُت 
عليها رقم ا٢تاتف الذي اعطانيو اخو فاطمة وأعطيتها ٢تا. أخرباها بكافة 
 التفاصيل وأعطيتها من النقود ما يكفيها لشهرين أو ثالثة. كنُت أطمئنها

اىل أّف ٚتيع األمور مرتب ٢تا بصورة متقنة، وأال خوؼ عليها وأهنا ستصل 
سا١تة عندما فاجأتٍت فاطمة، هنضت من جلستها ا١تعتادة على ركبتيها 
وقفزت ٨توي وأخذت جسدي يف أحضاهنا وواصلت البكاء على صدري. 
كانت ا١تفاجأة ثقيلة حىت أنٍت مل أحتضنها إال بعد ثواف عديدة. وضعت 

ي حوؿ خصرىا وأخذت أطبطب على ظهرىا ابليد األخرى. مل أقل شيئاً يد
 ىي من خالؿ بكائها: تحىت نطق
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 وأنت؟ -
 ما يب؟ -
 ١تاذا لن أتت معي؟ -
 ال أستطيع. علي العودة. -

رفعت وجهها وكاف قد أدماه البكاء وصبغ على خديها جدولُت أسودين من  
ألتٍت بنربة ملؤىا كحل ودموع. وضعت تلك العينُت العسليتُت يف عيٍّت وس

 االلتماس والتوسل:

 ١تاذا ال تستطيع؟ !ولكن ١تاذا؟ -
 ليس كّل ما يتمٌت ا١ترء يدركو. -

 اندت علينا زوجة مضّيفي لنتناوؿ الشاي.

 

يف وقت اسًتقتو لنفسي قبل أف  على عجالة كتبُت األسطر األخَتة ىذه
 أبال تفتح اعطي دفًت ا١تذكرات الذي ٭تتويها لفاطمة. طلبُت منها أف تعدين

او تعطيو ألي ٥تلوؽ حىت تكوف ٔتأمن وأكوف أان الذي سأعطيها اايه الدفًت 
 قد عدت اىل ا١توصل، فوافقت على ذلك.



135 
 

، وقد يف الطريق اىل ىنا كنُت افكر يف ما سأفعل عند عوديت اىل ا١توصل
أيهما سأفعل. اّما األوؿ فأف أذىب اىل  أدري ٗتّمر يف رأسي أمراف لست

بعد كأس شاي وعدة سجائر، أف أجلس يف غرفيت بُت الكتب ا١تنزؿ و 
وأستخدـ ا١تسدس فأضع حدًا ٟتيايت. وبذلك ٮتسر التنظيم أحد 

، ويكسب اىل ا١تدينة بنقصاف ا١تخربين واحداً، «ا١تهاجرين األوائل»
اىل ٖتمل أوزار جرائم جديدة، وكذلك اقفاؿ  االضطراروأكسب أان عدـ 

الداي بعيدين عن أي خطر. وأّما الثاين فهو قضييت ابالنتحار فيكوف و 
العودة اىل ا١تنزؿ وأخذ ا١تسدس بعد حشوه وا٠تروج اىل نقطة التفتيش 
القريبة اىل منزيل، و٤تالة قتل االثنُت الواقفُت فيها فيكسب أىل ا١تدينة 
ٔتقتلهما نقصاف اجملرمُت اثنُت. فإف مّت فهو مكسب للجميع، وإف مل أمت 

 و نقطة تفتيش اخرى.اواصل مهميت ٨ت

صحيٌح أنٍت مل اكن ألُزىق روح انساف بيدّي، ولكنٍت قد ساعدت من 
يف ا٠تيارين الذين اٗتذاهما ىو أنٍت واالختالؼ فعلها، وابلتايل فقد فعلتها. 

أان الذي اقرر اآلف من يستحق اف تُزىق روحو أو ال، إف كانت تلك الروح 
ىا اان قد قرّرت استعادة زماـ  روحي او ألحد زمالئي من جنود التنظيم.

السيطرة على حيايت، ىا اان اقرر ما سأفعل، واقرر ٖتمل مسؤوليتو. ليس 
لدي ما اخسره، ولكن لدّي الكثَت ألكسبو، على عكس شباب ا١تدينة 
الذين لديهم الكثَت وفّضلوا عليو ا١تخاطرة ألجل العيش يف مدينتهم ْتريّة 
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ٚتاعات، ابلسالح وابلفكر. ىا أان اٖتمل فأخذوا يقاوموف التنظيم فرادى و 
ا١تسؤولية، فليبتهج أبو سعد. ىا أان اكّفر عن ذنويب، فلتسعد فاطمة. ىا اان 
اقرر الوقوؼ يف وجو ظامل ٓتالؼ ما فعلُت عند ىرويب من بغداد. إهنا 

 معركيت األخَتة يف حرب طويلة قضيتها بُت ا٢تزائم واالستسالمات.

، فقد خشيُت اؿ بوالدّي واخبارىم ٔتا يراه مناسباً طلبُت من مضّيفي االتص
 دموع والديت وتوسالت والدي. عٍّت  على جرأيت يف تنفيذ قراري أف تغسلها

ابٝتها اٟتقيقي عندما كنا ٧تلس يف مزرعة مضّيفي ٖتت  «فاطمة»أخربتٍت 
شجرة الزيتوف ا١تريضة. أخربتٍت ابٝتها بعدما استكانت اىل حقيقة أنٍت لن 

عها. جلسنا يف ا١تزرعة نشاىد الكلب يركض جيئة وذىااًب بُت اذىب م
أطفاؿ مضّيفي. احتضنت ذراعي وىي تقّص علي بعض قصص طفولتها 
واٟتوادث الطريفة اليت مرت هبا يف ا١تدرسة واٞتامعة. سألتٍت عن اٝتي 

، فلم أظّن أّف األٝتاء مهمة. مل أظن أّف «األستاذ»فأخرباها ضاحكاً أّف اٝتي 
دث يل ولفاطمة اال نزر يسَت ٦تا ٭تدث يوميًا يف تلك األرجاء. ليست ما ح

القصة عجبًا عجااًب مرىونة بشخصُت، إهّنا قّصة الناس، قّصة البالد، إهنا 
 قّصة ا١تدينة وأىلها.



 


